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তৃতীয় সংস্করণ । | 

শ্আদধনতীজজিজর 

কলিকাতা ; 

সপ্ন ক্রাল্তার্স গু কা, 

৭ নং শ্িবকৃষ্ণ দা] লেন, জোড়াসাকো। 

নন ১৯৩৩০ লাজ । 

মূল্য ৪1০ সাড়ে চার টাক!।' 



পাল ব্রাদার্স কোম্পানী হইতে আর. সি.দে কতৃক প্রকাশিত 

৭ নং শিবরুষ্জ নী] লেন, জোড়াসীকে, কলিকাত|। 

৫নং ছিদামমুদির লেন, শাস্ত্র প্রচারপ্রেস হইতে 

শ্রীকুলচন্জ দে দ্বারা মুর 

প্রকাশক কর্তৃক এই গ্রন্থের সর্ববন্বত্ব-সংরক্ষিত ও রেজিষ্টারী করা হইল । 

কেহ ইহার কোন অংশ উদ্ধত করিলে দত্তীয় হইবেন। 
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হইল। 





শ্রীতীগুরবে নমঃ । 

ভূমিন্কা | 
জ্যোতিষ বেদের অঙ্গ । উহা! প্রধানতঃ দুইভাঁগে বিভক্ত, যথা ;--গণিত 

৪ ফলিত। তন্মধ্যে ফলিত জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ ফলগ্রদ । 'আমি যখন ফলিত 

জ্যোতিষ 'অধ্যয়নে ব্যাপূত ছিলাম, সেই সময়ে এই শাস্ত্রের বিবিধ কৌশলপুর্ণ 

নিয়ম মকল অবগত হইয়! উহ! সাধারণের মধ্যে প্রকাশের জন্ঃ কৃতসঙ্কল্ল হই। 

কিন্তু নান! গ্রাতিবন্ধকতা প্রযুক্ত এতকাল আমার সেই চিরপোঁষিত বাসন! 

পূর্ণ করিবার কোন অবসর ঘটে নাই। সংপ্রতি বহু পরিশ্রমে উভা সাধারণ্যে 

প্রচারের জন্ত উপস্থিত হইয়্াছি । জানি না, ইহ! স্তধীগণের মনোরগুন করিতে 

সমর্থ হইবে কি না। 

প্রাচীন মহ্র্ষিগণ ও মহামহোপাধ্যায় জ্যোতিব্বিদ্বর্গ জাতক সংক্রান্ত যে 

সকল কথা লিখিয়! গিয়াছেন,মামি এই শ্রীন্থে উচ্ভার প্রায় কোঁন অংশই পরিত্যাগ 

করি নাই। সাধারণের বোৌধসৌকর্ধ্যের জন্য তত্তদ্গ্রস্থের বচনের বঙ্গানুবাদ ও 

নানা চক্র আঙ্কত করিয়। বুঝাইয়। দিয়াছ। ইহাতে জন্মপত্রিকা প্রস্তৃত ও 

গণনা-প্রণালী, আমূর্গণনা, গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশ-ভাঁবগণনা, ইষ্টদওশোধন- 

প্রণালী, যোটিকবিচাঁর, সসন্ধি দ্বীদশভাবন্কুটগণনা ও সাঁমদিক গুভাগুভ বিচারে 

যাহ কিছু গ্রয়োজন সমস্তই আছে। এতঘ্যতীত উদ|হরণার্থ এই গ্রন্থে দেশের 

প্রধান ব্যক্তিবর্গের জন্মপত্রিক1 প্রদত্ত হইয়াছে । দিন কত পাশ্চাত্য শিক্ষার 

মোহে পড়িয়া অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রে বীতরাগ হইয়াছিলেন; কিন্তু দেশের 

সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাহাদের স্ুমতি হইয়াছে । তাঁহারা পুনরায় স্বদেশীয় 

শাস্ত্রের রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন ; আশা! করি, সেই সমস্ত দেশহিতৈষী মহান্ু- 
ভবগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের এই পুস্তকথানি একবার পাঠ করিয়া 

দেখিবেন। ্যোতিষশিক্ষার্থিগণ যাহাতে অনায়াসে ইহার মন্ত্র হৃদয়ঙ্গক্ করিতে ' 

পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করা হইয়াছে । এক্ষণে এই “জ্যোতিষ-প্র ভাকর” ' 
পাঠে শিক্ষার্থিগণের ফলিত-জ্যোতিষের ফল-মীমাংসা-জ্ঞানলাভের স্থৃবিধ! হইলে 

আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 



। ভূমিকা | 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, জেলা যুশোহরের অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার 
অধীন কালনাগ্রামনিবাসী জ্যোতিষশান্ত্রে পারদর্শী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্ত্র 
জ্যোতীরত্ব এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে আমাকে জ্যোতিঃশান্ত্র সন্বন্ধীয় অনেক বিষয়ে 
যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়া আমার কতজ্ঞতাঁভাঁজন হন্থাছেন | 

. স্ছি 
২৫২ নং গ্রে স্ত্রী, কলিকাতা । নিবেদিক-- 

, সন ১৩১৩ সাল, ২১শে আশ্বিন । শ্রীকৈলানচন্দ্ শশা 
গ্রশ্থকার । 

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন। 

জ্যোতিষ-প্রভাকরের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় স্থুধীবর্গের আগ্রহে 
দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। প্রথমবার নানাঁকা'রণে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত গ্রস্থমধ্যে 

অনেক বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়! গিয়াছিল, এবার বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত কার্ডিক- 

চন্দ্র জ্যৌতীরত্ব মহশর অন্ুগ্রহপুর্ধক এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সংশোধন এবং 

অনেক আবশ্যক বিষয়ের পরিবর্ধন করিম দিয়াছেন। এতদ্ব্তীত যাহাতে 

জ্যেতিষ-শিক্ষার্থীদিগের বিচার-প্রণালীর সাহায্য হয়, সেজন্য ইহার পরিশিষ্টাংশে 
লব্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের জন্মপত্রিকার সবিশেষ অলোঁচনাপুর্বক বিচার ফল 
লিখিয়। দিয়! ধন্যবাদার্ই হইয়াছেন। এবার গ্রস্থের কলেবর বৃদ্ধি হইলেও মূলা 
পুর্বববৎ রাখা গেল। 

৩০শে আশ্বিন, ১৩২২ সাল, 2 
পু প্রকাশক । 

শুভ বিজয়া-দরশমী | ] ৃ 
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জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

প্রথমোহইধ্যায়ঃ | 

অচিস্ত]াব্যক্তরূপায় নিগুপায় গুণাত্মনে । 

সমস্তজগদাধারমূ্তয়ে ব্রহ্ধণে নমঃ ॥ 
নবগ্রহাননমস্কৃত্য দেবীখচেব সরস্বতীম্। 
প্রণিপত্য গুরুং কিঞ্চিজ্জ্যোতিগ্রন্থে বদামাহম্॥ 
নত্ব! হৃদয়চন্্রস্য তাতস্ত চরণান্তুজম্। 

ক্রিয়তে জ্যোতিষো গ্রন্থঃ কৈলাসচন্্শম্মণা ॥ 
জ্যোতিশ্চক্রেতু লোকম্ত সর্ববস্যোক্তং শুভাশুতম্। 

জ্যোতিজ্ঞানন্ত যে৷ বেদ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১ ॥ 

একমাত্র জ্যোতিশ্চক্রে সমস্ত জগতের শুভাগুভ ফল নিরূপিত হইয়াছে, অতএব 

জ্যোতিংশাস্ত্রে যিনি জ্ঞানলাভ করিবেন, তিনি মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১ ॥ 

ম্েচ্ছাহি যবনান্তেষু সম্যক শান্ত্রমিদং স্থিতম্ । 

খবিবত্তেইপি পুজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্দিজঃ ॥ ২॥ 

জ্যোরতির্কিৎ শ্্ে্ছ ও য্বন জাতিরাও যখন খধিবৎ পুজনীয়, তখন আর 

দৈবজ্ঞ ত্রীক্গণ্রে কথা৷ বল বাহুল্য মাত্র অর্থাৎ প্রত্যেক রী দৈবজ্ 
ব্াঙ্গণের পুজ। করা কর্তব্য ॥ ২ ॥ 

যন্ত নাস্তি খলু জম্মপত্রিক যা শুভাশুভফলপ্রকাশিনী । 

অন্ধবন্তবতি তস্য জীবনং দ্বীপ্হীনমিব মন্দিরং নিশি ॥ ৩॥ 



৪ ৃ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর | 

নক্ষত্রকথনম-_ 
অশ্বিনী ভরণীচৈব কৃত্তিক রোহিণী তথ] । 
মুগশীর্ষস্তথৈবার্জা তথা প্রোক্ত। পুনববস্থঃ ॥ 

পুষ্যা শ্লেষামঘাঃ পুর্ববফন্তনী চোত্বরফন্কানী। 
হস্তা চিত্রাস্বতয়স্চ বিশাখা চানুরাধিকা ॥ 
জ্যেষ্ঠা মূল! তথা প্রোক্তা পুর্ববাধাঢা! তথোত্বরা ॥ 
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ তথ শততিষা কথিত। পুরা ॥ 
পুর্বভাত্রোত্তরভাদ্রে রেবতী চ ভসংজ্ঞকাঃ। 
বৈশ্বস্য চতুর্থেংশে শ্রবণাদৌ লিপ্তিকাচতুকষে। 
চ অভিজিত্বৎস্থে খচরে জ্ঞ্েয়৷ রোহিণীবিদ্ধা! ॥ ৮ ॥ 

১ অঙ্থিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৪ রে।ছিণী, ৫ মুগশিরা, ৬ আদ্র, ৭' পুনর্কস, 
৮ পুষ্যা, ৯ অশ্নেষা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ববফন্তনী, ১২ উত্তরফন্তুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, 
১৫ স্বাতি, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জোষ্ঠা, ১৯ মুলা, ২০ পূর্ববাষাঁঢ়া, 

২১ উত্তরাঁষাঁঢ়া, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিযাঁ, ২৫ পুর্ববভাদ্রপদ, ২৬ উত্তর- 
ভাদ্রপদ, ২৭ রেবতী । এই সাভাইশটা নক্ষত্র । এতদ্যতীত ইহাদের অন্তর্গত 
আর একটী নক্ষত্র আছে, তাঁহার নাম অভিজিৎ এবং চিন্নাঙ্ক * এই নক্ষব্রটী 
উত্তর শেষপাদ এবং শ্রবণার আদি চারি দও লইয়া সংগঠিত ॥ ৮ ॥ 

| কাল-পুরুষ-_গগনমণ্ডলে নক্ষত্র সকলের দ্বারা সংগঠিত একটা পুকুষা- 

কৃতি কল্পনা কর! যায়, উহ্াকেই কালপুরুষ বলে ॥ ৯ ॥ | 

রাশিচক্রে মেষ ও অশ্বিনী নক্ষত্রের আরম্ভ হইতে নয় নয় চরণে এক একটা 
রাশি কল্লিত হইয়া! একটা বৃত্ত হইয়াছে । এ সকল রাশি মেষ হইতে মীন 

পর্য্স্ত' ক্রমে কাঁলপুরুষের মস্তক, মুখ, বক্ষঃস্থল, হৃদয়, নাভি, বন্ডি, গুহা, 
উরুদ্বয়, জানগুদ্বয়, জঙ্ঘাঘয়, পাদ্দন্বয় হয়। অর্থাৎ মেষরাশি কাঁলপুরুষের মস্তক, 

বৃষরাশি মুখ, মিথুন বক্ষঃস্থল, কর্কট হৃদয়, সিংহ উদর, কন্যা নাভি, তুলা বস্তি, 

বৃশ্চিক গুহস্থান, ধনু উরুদয়, মকর জী মু, কুস্ত জঙ্বাঁঘয় এবং মীন পাঁদঘয়। 



প্রথমোহ্ধ্যায় ৫ 

কলপুরুষের অঙ্গ-বিভাঁগ- মন্তকে মেষ, বাছতে মিখুন, উদরে 

সিং, স্কন্ধে বৃষ, হৃদয়ে কর্কট, কটাতে কন্তা, গুহ বৃশ্চিক, বস্তিতে তুলা, জজ্ঘাঁতে 
কুম্ত, উরুতে ধন্ু, জান্ুতে মকর এবং পাঁদদ্ধয়ে মীন ॥ ৯ ॥ 

এই যে কাঁল-পুরুষের অঙ্গ বিভাগ কথিত হইল, ইহা দ্বারা মানবের কোন্ 
অঙ্গে কোন্ রাশির অধিকার, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যাঁয়।” যে রাশিতে জন্ম 
হইবে, সেই রাশি মানবের যে অঙ্গের অধিপতি, সেই রাশি ও সেই রাশিতে যে 

গ্রহ তৎকালে স্থিত হইবেন, কিন্বা সেই রাঁশিকে দৃষ্টি করিবেন, তাহা পরিজ্ঞাত 
হইয়! গশুভাশুভ গণন| ও সেই অঙ্গের ব্যাধি নিরূপণ করিবে । যে রাশিতে 

জন্মলগ্ন হইবে, সেই রাশি যে অঙ্গের অধিপতি হইবে, সেই অঙ্গে সেই রাশি 

কর্তৃক চিহ্ন হইর়! থাকে, স্থতরাং এ চিহ্ন দৃষ্টে জন্মলগ্ন পরিজ্ঞাত হওয়া যাঁয়। 

জন্মকালে যে৷ রাশি: পাপগ্রহাক্রান্তঃ 

স কালাখ্যস্য পুরুষস্য যশ্টিননঙ্গে স্থিত 

স্তত্রাঙ্গে জাতস্যোপঘাত বক্তব্যঃ। 

যত্র সৌম্যস্থিত স্তত্র পু্টিরিতি ॥ ১০ ॥ 

অর্থাৎ জন্মকাঁলীন যে রাশিতে পাঁপগ্রহ থাকিবে, সেই সেই রাশি কাঁল- 

পুরুষের যে অঙ্গ হইবে, সেই অঙ্গের বিকলতা! এবং যে রাশিতে শুভগ্রহ থাঁকিবে, 

সেই রাশি ঘটিত অঙ্গের সৌন্দর্ধ্য বুঝিতে হইবে। 

জন্মনক্ষত্রে - জাতকের জন্মকালে চন্দ্র, ২৭টা নক্ষত্রের মধ্যে যে নঙ্গত্রে 

অবস্থিতি করেন, সেইটাই জন্মনক্ষত্র বলিয়া অভিহিত হয়। অর্থাৎ জাতকের 
জন্মদিবসে প্জিকাঁতে সেই দিনের যে নক্ষত্র বলিয়া উক্ত থাকে, সেইটাই তাহার 

জন্মনক্ষত্র বলিয়া ধর! হয় ॥ ১০ ॥ 

গণ--গণ তিন প্রকার, ষথ।--দেবগখ, নরগণ এবং বাঁক্ষসগণ। মানবের 

নক্ষত্রান্ুযায়ী জন্মান্থুসারে গণ নিক্ূপিত হয় অর্থাৎ যেরূপ নক্ষত্রে জন্ম হইবে, 

তদনুযায়িক গণ হইবে । কোন্ কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইলে কি কি গণ তাহা 
নিয়ে প্রকাশ করা যাঁইতেছে। ৯ 
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হস্ত স্বাতি মৃগশ্বিনী হরিগুরুঃ পৌফ্তানুরাধাদিতিশ্চান্রা 
রোহিণী চোত্বরাণী ভরণী পুর্ববাণি ভানিত্রয়ং। 
জোর্টাশ্লেষ-বিশাখ-মূল-বরুণ-বস্বগ্নি-চিত্রা। মঘাঃ 
কথ্যন্তে মুনিভির্ধথা ক্রমবশাৎ দেবাঃ নরাঃ রাক্ষসাঃ ॥ ১১॥ 

সু 

তস্তা, স্বাতি, মুগশিরা, অশ্বিনী, শ্রবণা (হরি), পুষ্যা (গুরু), রেবতী 

( পোষা), অন্ররাঁধা এবং পুনর্বস্থ (অদিতি ) এই নয়টা নক্ষত্রের কোন একটা 

নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতকের দেবগণ হয়। আর» রোহিণী, উত্তরফন্তুনী, 

উত্তরাষাঢ়।, উত্তরভীদুপদ, ভরণী, পুর্বফন্তুনী, পুববাষাঢা! ও পূর্ববভাদ্রপদ এই নয়টা 
নক্ষত্রের কোন একটী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে নরগণ হয়। জোষ্া, অশ্নেষা, 
বিশাখা, মুলা, শতভিষা ( বরুণ ), ধনিষ্ঠ। (বসু), কৃন্তিকা (অগ্রি বা দন ), 

চিত্রা ও মঘা এই নয়টা নক্ষত্রের যে কোন একটা নক্ষত্রে জন্ম ভইলে জাতকের 
রাঙগসগণ হয় ॥ ১৯) 

গণ নিরূপণ চক্র 

নবতাঁরা কথন। 
তারাস্ত জন্ম সম্পৎ বিপৎক্ষেম পাপশুতকষ্টাঃ ॥ 
মিআ্রাতিমিত্র সংজ্ঞাশ্চৈতাঃ সংজ্ঞানুরূপফলা ॥ ১২। 

ইতি দীপিক1। 

চ্ঞশ্রিগ্তাদি সাতীইশ নঞ্চরাকে যথা ক্রমে জন্ম, সম্পর্, বিপৎ, ক্ষেম। প্রতি 

বাঁ লাপ, সারক বা শুভ, ধধ ঝ। কই, মিত্র এবং অভিছিহ। এই শয় ভাগে বিভন্ত 
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কর। যায়।. এইপ্পে ভাগ করিলে প্রতোক ভাগে তিনটী করিয়া নক্ষর পড়ে, 

ইরূপ তিনটা নক্ষত্রকে একটা তারা ক্তে। উক্ত তার। সকল নামানুষায়ী ফল 

প্রদান করিয়া থাকে । পাঠকবর্গের সুবিধার্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে 

কিরূপে নবতারাচক্র স্কত করিতে হইবে, তাহ! পথকরূপে নিজে প্রদর্শিত 

হইতেছে । 

, শৃতপদ চক্র | নক্ষত্রের প্রতিপাদের আগ্তক্ষরান্যায়ী জাতকের 

ন[মের আগ্যক্ষর ভইয়া থাকে । 

নক্ষত্র চতুর্ভাগ বোধকানি চত্বারি নাম।দ্যক্ষারাঁণি যথ! ;-- 
অউই এও। 9ববিবু9। বেবো ককি৫। কুঘউছ ৬। কে কো 

হহি ৭ |ভতেঙোড৮ |ডিডুডেডে৯ |মমিনুমে১* |মোটটিটু 
১১ |টেটোপপি১১ |পুষণঠট৩ |পেপো রূরি১৪ |রুরে রোত 

১৫। তিতুতে তো১৬। ননিন্ব নে১৭। নোবধধিনু ১৮। যেযোভভি 
১৯।ভূধক ট১০। ভে ভোজ জি২১। জুজে জোথ। ৎ অভিজিৎ । 

খিখু খেখো২২। গগিগুগে২৩। গোশশি শু২3। শেশোদ দি১৫। 
দুথঝ ঞ ১৬) দেদোচচি২৭। টুচেচোল১। লিলুলেলো২। খ৯ 

যুক্তশ্চাকার যুক্তেন জ্ঞয়ঃ ) হ্বস্বেন দীর্ঘো জেয়ুঃ | ভালবাম্ণ কাবেন দস্ত্য-স- 

কারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ইতি জ্োতিস্তত্বম্ ॥ ১৩ ॥ | 

ইহা দ্বার! এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, চারি চারি অক্ষরের পর যে যে সংখা 

আছে। সেই সেই সংখ্যাগত নক্ষত্রের চারিপাদে নামের চারি 'মাদাক্ষর হইবে। 

অর্থাৎ রোহিণীর প্রথম পাদে জন্ম হইলে নামের আঁদাক্ষর ৪, দ্বিতীয় পাদে ব, 

জন্ম সম্পৎ্বিপৎ্ ক্ষেম। পাঁপ| শুভ ; কষ্ট | মিত্র 2 

কা দে ভোযে নি 
টি 12 ৩ ৪ ৫ ূ ৬ ৭ ৮ ৯1১০ [১১৯৮০ - 

র্ নু | | ৮. 

ভি ডি*] ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ | ১৬ ১৭ চি 
রে রি 

৬ 
৫ 9 'হইলে ম 
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তৃতীয় পাদে বি, এবং চতুর্থপাদে বু হয়। অন্তান্ত নক্ষত্রের বিষয়েও এইরূপ 
বুঝিতে হইবে। এই প্রথান্গসারে জাতকের নাম রাখিলে সেই নাম দৃষ্টে 
তাহার জন্মনক্ষত্র ও সেই নক্ষত্রের কোন্ পাঁদে জন্ম হইয়াছে, তাহা! জানা যায় ॥১৩। 

তিথি ?__-চন্দ্রকলা ক্রিয়োপলক্ষিভঃ কাল: । অর্থাৎ চক্জরকলার হাঁসিবৃদ্ধি 

দ্বারা সীম।বন্ধ কালকে তিথি বলে। রাশি চক্রে সুর্য হইতে চন্দ্রের গ্রত্যেক ১৩ 

অংশ ২০ কলা গমন করিতে যে সময় অভিবাঁভিত ভয়, তাহাঁকেই এক এক তিথি 

বলে। সমস্ত রাশি চক্রটাকে ৩৬০ ডিগ্রি ঝ| অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে । 

তরাং চন্ধ হ্যা হইতে নিক্ষান্ত হইয়া সমস্ত রাশি চক্র ঘুরিয়৷ পুনরায় ুর্য্যের 

সভিত দিলিত হইতে ৩০ তিথি অতিবাতিত করে। এই ৩০্টী তিথিকে আবার 
ছইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা-শুক্লা তিথি যাহাকে শুরুপক্ষ বলে এবং 
কৃঝ| তিথি যাঁভাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে ॥ ১৪ ॥ 

তিথ্যাদির নাম $--প্রতিপৎ দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী তথ|। 

যঠীচ সপ্তমীচৈব অষ্টমী নবমী তথা । দশমোকাঁদশী চৈব দ্বাদশী চ ত্রয়োদশী । 

চতুদ্দণী পুর্ণিম। চ অমাবন্তা তথা স্বৃত। ॥ ১৫ ॥ 

তিথির »ংখ্য। নিরূপণ £--প্রতিপৎ্, ২ দ্বিতীয়া, ৩ তৃতীয়া, ৪ চতুর্থী, 

৫ পঞ্চমী, ৬ ষষ্ঠী, ৭ সপ্ূুমী, ৮ অষ্টমী, ৯ নবমী, ১০ দশমী, ১১ একাদশী, ১২দ্বাদশী, 
১৩ ত্রয়োদশী, ১৪ চতুদ্দিশী, ১৫ পূর্ণিমী। ৯৬ কৃষ্ণ প্রতিপৎ্, ১৭ দ্বিতীয়া, 

১৮ তৃতীয়া, ১৯ চতুর্থী, ২০ পঞ্চমী, ২৯ যষ্টী, ২২ সপ্তমী, ২৩ অষ্টমী, ২৪ নবমী, ২৫ 

দশমী, ২৬ একাদশী, ২৭ দ্বাদ্শী, ২৮ ত্রয়োদশী, ২৯ চতুদ্দশী, ৩৭ অমাবন্তা ॥১৫। 
. যেসংখা। রা যে তিথি বুঝিতে হইবে তাহা উপরে লিখিত হইল । অর্থাৎ 

৩ স'খ্য। ছার! শুরু তৃতীয়া এবং ১১ সংখ্যা দ্বারা কৃষ্ণ যা বুঝাইবে। 

নন্দ। ভদ্র! জয়! রিক্তা পুর্ণ। চ নাম সদৃশ ফলাঃ। . 
ন্যনসমেষ্টাঃ শুরু কৃষ্ণে তিথয়ঃ প্রতীপাস্তাঃ ॥ ১৬ ॥ 

| ইতি দীপিক]। 

শুরু কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই প্রতিপদাদি তিথি সকল ত্রিরাবৃত্তি গণন! দ্বারা 

যথাক্রমে নন্দ» ভদ্রা, জরা, রিক্তা ও পূর্ণা এই পচটা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥১৬। 

পাঠকবর্গের নুবিধার্থ পর পৃষ্ঠায় একটা তিথি বিভাগ চক্র দেওয়। গেল। 
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তিথি বিভাগ চক্র 

রি শুরুপক্ষের তিথি সখা । 

পুর্ণা 

কৃষ্ণপক্ষের তিথি স খ্যা। 

পূর্ণ। 

পপি 

নন্দা | ভদ্রা | জয় রি 
পপ || পপ লস 

নন্দা | ভদ্রা। জয়! রি! 
শশশীশাসপিশীতি সপ পপি | পাপী পিপপীগা। 

তিথি সমুহের অধিপতি । 

অগ্ঠিঃ প্রজাপতি গৌরী গণেশোহহিগু হোরবি; । 
শিবে। দুর্গ মে বিশ্বো হরিঃ কামো হরঃ শশী! 

পিতরঃ প্রতিপদাদীনাং তিথিনামধিপাঃ ক্রমাৎ ॥ ১৭ 

অগ্রি, প্রজাপতি, গৌরী, গণেশ, গুভ, রবি, শিব ছুর্গী, নম, বিশ্ব ভরি, কাম, 
ভর, শশী এবং পিতৃগণ প্রতিপদাদি তিথি সকলের অধিপতি ॥ ১৭ ॥ 

যোগ সংজ্ঞা ।-__ 

বিদ্ুম্তঃ গ্রীতিরা রুমান সৌভাগাঃ শোতনস্তথা । 

অতিগণ্ডঃ স্ৃকম্্ীচ ধৃতি শুলস্তথৈবচ। 

গণ্োবৃদ্ধিঞ্রবশ্চৈব ব্াঘাতো। হর্ষণস্তথা। 

ব্রশ্চা্থক ব্যতীপাতে। বরীয়াণ পরিঘঃ শিবঃ। 
সাধ্য সিদ্ধঃ শুভঃ শুক্রো ব্রন্গোন্দ্রে বৈধৃতিস্তথ। ॥ ১৮ 

১ কিছুস্ত ২ গ্রীতি ৩ আরুম্মান্ ৪ দৌভাগ্য ৫ শোভন ৬ অতিগণ্ড ৭ স্থকন্া 
৮ ধৃতি ৯ শুল ১০ গণ্ড ১১ বৃদ্ধি ১২ ফ্রুব ১৩ ব্যাঘাত ১৪ হর্ষণ ১৫ বজ্র ১৬ অস্থক্ 

১৭ বাতীপাত ১৮ বরীয়াণ ১৯ পরিঘ ২০ শিব২১ সাঁধা ২২ সিদ্ধ ২৩ শুভ ২৪ 

শুক্র ২৫ ব্রহ্ম! ২৬ ইন্দ্র ২৭ বৈধূতি ॥ ১৮ ্ 

প্র_২ 



১০. জ্যোতিষ-প্রভাকর ॥ 

করণ সংজ্ঞা! | -স 

তিথ্যর্পরিমিত ববাছোেকাদশসংজ্কক কালবিশেষ তেষাং 

নামানি যথা_-বববালব কৌলব তৈতিলগরবণিজ বিইুয়ঃ। 

সপ্ত শকুনি চতুষ্পা্নাগাঃ কিন্তু্ন সংভ্রঞচ ফ্রবানি করণানি ॥ ১৯ 

সর্ঘমেত'এক।দশটী করণ যথা--১ বব, ২ বালব, ৩ কৌলব, ৪ তৈতিল, 

৫ গর, ৬ বণিজ, ৭ বিষ্ট, এই সাঁতটী মূলকরণ এবং ৮ শকুনি, ৯ চতুষ্পাদ, ১* 

নাগ ও ১১ কিন্তৃস্ব এই চারিটী গৌণকরণ ॥ ১৮ 

এক একটী তিথিতে ছুইটী করিয়া করণ হইয়া থাকে । একাদশ করণের 

মধ্যে ববাঁদি সাতটা শুরু পক্ষীয় প্রতিপদের শেষার্ধ ভাগ হইতে আরম্ত করিয়া 

কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দণীর প্রথনার্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক তিথিতে ছুইটী করিয়া! করণ হয় 

অর্থাৎ শুর্লপক্ষীয় প্রতিপদ্দের শেষার্দ বব, দ্বিতীয়ার প্রথণার্দে বালব 9 শেষার্দে 

কৌলব ইত্যাদি নিয়মে কর্ণ হইয়া থাক এবং অবশিষ্ট শকুনি আার্দি চৰিনী 
করণ কৃ২1 5ুদ্দনী শেধাদ্ধ ভগ হইতে আরম্ত করিয়| শুরু প্রতিপদের' গ্রাথম। ঈ 

ভগ পর্যন্ত হইয়। থাকে ১ ইহাদিগকে ফ্বকরণ বলে। 

রাঁশি-কথনম্। 

মেষ বৃষ-মিথুন-কর্কট-সিংহাঃপ্ষন্যাতুলাথ বৃশ্চিকভমূ । 

ধন্চুরথ মকরঃ কুন্তোমীন ইতি চ রাশয়ঃ কথিতাঃ ॥ 

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংভ, কন্তা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ,। মকর, কুম্ত ও 

মান এই দ্বাদশটা রাশি ॥ ১৯ 

অথ রাশীনাং সংজ্ঞন্তর-কথনম.।-__ 

ক্রিয়তাবুরি জিতুম কুলীরলেয় পাধোনজক কৌর্প্যাখ্া) । 
_তৌক্ষিক আকোকেরো৷ হাত্রোগশ্ান্তাতং চেখং ॥ ২০ 

' মেষের অন্ত নাম ক্রিয়, বৃষের তাবুরি, মিখুনের জিতুম, কর্কটের কুলীর, 
মিংহের লেয়, কম্তার পাথোন, তুলার জুক, বৃশ্চিকের কৌপ্প্যাখ্যা, ধন্থুর তৌফিক, 
মকরের আকোকের, কুস্তের হৃদ্রোগ, দীনের অস্ত্যভ ॥ ২০ 



প্রথমোহধ্যায় । ১১ 

নক্ষত্র রা বাঁশি বিভাগ | 

সপাদঘয় নক্ষত্রৈরশ্থিন্যাদিভিরেবচ | 

রাশয়ঃ কথিতা হোতে মেষাদি দ্বাদশ ত্রমাঁশ ॥ ২১ 

অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্রের সওয়া ছুইটী করিষ। নক্ষত্র লইয়া এক একটা 

রাশি গঠিত হইর়। থাকে। অর্থাৎ 'অস্বিনী ও ভরণীর সমুদয় এবং কৃত্তিকার 

একচতুর্থাংশ লইয়া মেঘ রাশি। কৃত্তিকার ব্রিচতুর্থাংশ রোছিণীর সমুদয় ও 
মগশিরার অর্দীংশ লইয়া বুষরাশি গঠিত হইধাঁছে। এইরূপ সওয়া দুই নঙ্গত্ে 

এক একটী রাশি যথাক্রমে গঠিত হইয়াছে ॥২১ 

ক্রুরসৌম্যাদি রাশি-বিবেক । 

ক্রুরোহথ সৌম্যঃ পুরুযোহঙ্গন! চ ওজোহথ যুগ্বংবিষয়মং সমূষ্চ 
চরস্থির দ্যাত্বুকনামধেয়া মেযাদয়োইমী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ ॥ ২২ 

মেষাদি ঘ্াদশরাশির যথাক্রমে জ্রুর ও সৌমা, পুরুষ ও স্ত্রী, ওজ ও যুগ্ন, 
বিষম ও সম, এবং চর স্থির ও দ্বাত্সক নাম হইয়া থাকে । যথ। ১. 

(ক)। ক্রু/ররাশি_ মেষ, মিথুন, ্িংহ, তুলা, ধনু, কুস্ত। 

সৌম্যরাশি _বৃষ, কর্কট, কন্তা, বৃশ্চিক, মকর, মীন। 
(খ)। পুরুষ্রাঁশি- মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুন্তু। 

সত্রীর/শি--বৃষ, কর্কট, কন্তা, বৃশ্চিক, মকর, মীন । 

(গ)। 'ওজরাশি- মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধন্ধু, কুশ্ত। 

যুগ্সারাশি--বৃষ, কর্কট, কণ্া, বৃশ্চিক, মকর, মীন। 
( ঘ)। বিষমরাশি-_মেষ, মিথুন, সিংহ, তুসা, ধনু, কুম্ত। 

সমরাশি - বৃষ, কর্কট, কন্তা, বৃশ্চিক, মকর, মীন। 
(.উ)। চর-_মেষ, কর্কট, তুলা, মকর। 

স্থির- বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ত। 

হবাশ্মক--মিথুন, কন্যা, ধন্ব, মীন। 



১২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

বর্গোতম-কথনম্ । 

চরাণাং প্রথমে চাংশে স্থিরাণাং পঞ্চমে তথা । 
নবমে দ্বাত্সকানাঞ্চ বর্গোত্তম ইতি স্মৃতঃ ॥ : ৩ 

চররাঁশিদিগের অর্থাৎ মেষ কর্কট তুল ও মকর রাঁশির প্রথম নবাংশের, 

স্থির রাশি দ্রিগের অর্থাৎ বৃষ, সিংভ, বৃশ্চিক ও কুন্ত বাঁশির পঞ্চম নবাংশের 

দ্যাত্মক রাশি দিগের অর্থাৎ মিথুন, কন্তা, ধনু ও মীন রাশির নব নবাংশের নাম 
বর্থোত্তম বলিয়া কখিত হইয়া থাঁকে ॥ ২৩ ॥ 

জলজ-রাঁশি-কথনম্ ।-- 

জলজৌ কর্কটমীনৌ মকরান্ত্যার্দঞ্চ শিবমতেচ কুত্তঃ | 
রাশিশ্বরূপমেতৎ মার্কত্েয়াদিতিঃ কথিতম্ ॥ ২৪ 

জলঙজ-রাশি-কথন ।-- 

কর্কট মীন ও মকর রাশির শেষার্দভাগ জলজ, কোন পণ্ডিতের মতে কুস্ত- 

রাশিও জলজ হইয়া থাকে । বাঁশি সকলের এইরূপ স্বভাব মার্কগেয় ইত্যাদি 

মুনিগণের মত | ২৪ ॥ " 

অগ্নিরাশি--ধন্তঃ, সিংহ 9 মেষ। 

বারুরাশি-_ মিথুন, তুলা, কুন্ত। 

ভূমিরাঁশি-_বুষ, কন্যা ও মকর । 

দিপদ-চতুষ্পদ-রাঁশিকথনম্ | 

মিথুন-তুলা-ঘটকন্যা-দ্বিপদাখ্যাশ্চাপ-পুরর্বভাগম্চ। 
মৃগধনুরাছ্ন্তার্ধে বৃযাজ-সিংহাশ্চতুশ্চরণাঃ ॥ ২৫ 

মিথুন, তুলা, কুন্ত, কন্যা ৪ ধনু রাশির পূর্বার্ধভাগ দ্বিপদ, আর মকরের 
আগ্ভার্ধ ভাগ, মেষ বুষ সিংহ 9 ধনুর শেনাদ্দ ভাগ চতুষ্পদ হইয়া! থাকে ॥ ২৫ ॥ 



প্রথমোহ্ধ্যায়। ১৩ 

কীট-সরীত্থপ-রাঁশি-কথনম.। 

কর্কট-বুশ্চিক-মীন। মকরান্ত্যার্ঘঞ্চ কীট-সংজ্ঞাঃ স্থ্যঃ 

বুশ্চিকরা শিমুর্নিভিঃ সরীস্যপত্বেন টা ॥ ২৬ 

কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকররাশির শেষাদ্ধ ভাগ কীট নামে প্রসিদ্ধ, বৃশ্চিক- 

রাশি কীট মধ্যে গণ্য না হইয়া সরীল্ছপ নাঁমে ট হইয়াছে ॥ ২৬ 

রাঁশীনাং হুত্বত্বাদি বিবেকঃ। 

হুম্বাস্তিমিগোহবিঘটাঃ মিথুনধনুং-ককিস্গমুখাশ্চ সমাঃ। 

বৃশ্চিক কন্যা -মগপতি-বণিজো দীর্ঘাঃ সমাখ্যাতাঃ ॥ ২৭ 

মীন, বৃষ, মেষ ও কত্ত, ইহারা হন্ব রাশি) মিথুন, কর্কট, মুগমুখ ও ধনুঃ ) এই 

সকল রাশির সম সংজ্ঞ। জানিবে। বৃশ্চিক, কন্ত॥ সিংহ ও তুলা এই সকল রাশির 
দীর্ঘসংজ্ঞা জানিবে ॥ ২৭ 

রাঁশীনাং রাত্রিবলিত্ব'দি বিবেকঃ। 

গোজাশ্রিককিমিথুনাঃ সমৃগা নিশাখ্যাঃ। 
পৃষ্টোদয়াবিমিথুনাঃ কথিতাস্ত এব ॥ 
শীষষোদয়া দিনবলাশ্চ ভবস্তি শেষাঃ। 

লগ্নং সমেত্যুভয়তঃপৃথুরোম-যুগখাম্ ॥ 

বৃষ, মেষ, ধন্ু*, কর্কট, মিথুন, মকর এই কল রাঁশির রাত্রিতে বিশেষ বর্ণ 
জানিবে, এবং মিথুন ভিন্ন পূর্বোক্ত র|শি সকলের পৃষ্ঠোদয় সংজ্ঞা জানিবে, 
পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অবশিষ্ট রাশি সকলের শীর্ষোদয় সংজ্ঞা জানিব্এবং ইহার। দিবাতে 

বলী জানিবে। কেবল মীন রাশির দিবা 'ও রাত্রিতে সমান বল জানিবে ॥ ২৮ 

শীষোদয় বাপি যথ1__মিখুন, সিংহ, কন্তা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ত ও মীন। 
পৃষ্ঠোদয় রাশি যথা-_মেঘ, বৃষ, কর্কট, ধনু, মকর ও মীন। | 



১৩. জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

রাঁশীনাং দিগধিপতিত্ব-বিবেকঃ | 

মেষ সিংহো ধনুশ্চৈব ্রয়ঃ পুর্ব্বদিশীশ্বরাঃ। 
বুমকন্যামৃগাশ্চৈব ত্রয়াণাং দক্ষিণেশ্বরাং | 
যুগ্-যুক-ঘটন্চৈতে রাশয়ঃ পশ্চিমাধিপাঃ | 
উত্তরদিগধীশাস্ত্র মীন-কর্কট-বৃশ্চিকাঃ ॥ ২৯ 

মেষ, সিংহ, ধন্নু পূর্বদিকের ) বৃষ, কন্তা, মকর দক্ষিণর্দিকের ; মিথুন, তুলা, 

কুম্ত পশ্চিমদিকের এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও" মীন উত্তরদিকের অধিপতি ॥ ২৯ 

রাশীনাং বর্ণ বিবেকঃ | 

মেষোশরুণঃ বৃষ? শুর মিথুনং হারিতস্তথ। । 
কর্কটো পাটলঃ সিংহঃ পারঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 

বিচিত্রা! কন্কা প্রোক্তা তৌলী কৃষ্ণস্তথৈবচ। 
পিশঙ্গো বৃশ্চিকন্চৈব পিঙ্গলো কান্মু কস্তথা ॥ 
মকরঃ কর্বিরঃ কুস্তো বভ্রকোমলিনরু9ঃ ॥ ৩০ 

মেষ রক্ত, বৃষ শ্বেত, মিথুন হরিদা, কর্কট পাটল, সিংহ পাঞ্ডুর, ( শুক্ুপীত 

মিশ্রিত ), কন্তা বিচিত্র, তুলা ক, রুশ্চিক পিশঙ্গ ( নীলপীত মিশ্রিত), ধনু পিঙ্গল, 

( দীপ শিখাতুল্য ৮ মকর কৰধুর (নানাবর্ণ), কুম্ত বক্র ( পিঙ্গল ), এবং মীন 
মলিন বর্ণ বিশিষ্ট ॥ ৩০ ॥ 

রাঁশীনামধিপতি-বিবেকঃ 

ভৌমশুক্রবুধেন্বর্কবিচ্ছুক্ত ধরণীস্ৃতাঃ | 
জীবার্কিসৌরিগুরবে! মেষাদিনামধীশ্বরাঃ ॥ ৩১ 

মঙ্গল, শুক্র, বধ, ইন্দু অর্থাৎ চন্ত্র, রবি, বুধ শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 
শনি ও বৃহল্গৃতি বখাক্রমে মেধাদি ্বাদশ রাশির অধিপতি ॥ ৩১ ॥ 



প্রথমোহ্ধ্যার | ৫ 

৪৮১৯৫ ক্র ৃ 

কেন্াবিবেক 1 

কণ্টক কেন্দ্র চত্ুষ্টযসংজ্ঞাঃ সপ্তমলগ্ন চতুর্থখভানাম্। 

যেষু টনি বলাঢ্যাঃ কীটনরান্বুঃচরাঃ পশব ণ্চ ॥ ৩২ ॥ 

লগ্ন এবং এ লগ্ন হইতে চতুর্থ, সপ্তম, দশম রাঁশিন নাম কণ্টক, কেন্দ্র বা 

চতুষ্টম। যদি এ সকল কেন্দ্রস্কান দ্বিপদ, জল সরীস্থপ এবং চতুষ্পদ রাশি হয়, 

তাহা হইলে ই সকল রাশি বলবান্ হইয়া থাকে | মিথুন, তুলা, কন্তা ও ধুর 

এবং কুস্তের প্রথম অর্ধ, ইহার! দিপদ রূশি। ভন্যান্ত রাশির বিষয় পুর্বে 

উল্লিথিত হইয়াছে । গর সকল কেন্দরস্থানে থাকিলে বলবান্ হয়, কিন্তু লস্থগ্রহ 

অতিশয় বলবান্ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ 

কেন্দ্রাতপরং পণফরং পরতস্ত সর্দমাপোক্রিমং 

হিবুকমন্তুহখঞ্চ বেশ্ট। যামিত্রমস্তভবনং সবৃতভং 

জিকোণং মেসূরণং দশমমত্র চ কর্ম বিদ্ভাৎ ॥ ৩৩। 



১৬ জ্যোতিষ-্প্রভাকর | 

কেন্দ্র সংজ্ঞা যে সকল স্থানে নির্দিষ্ট হইবে, সেই সকল স্থানের পর পর 
গৃহকে পণফর সংজ্ঞ! বলা যায়, এবং এ পণফর গৃহ হইতে পর পর গৃহকে 

আপোরিম সংজ্ঞা বল! যার। যথ।-__দ্বিতীয়, অষ্টম, পঞ্চন এবং একাদশ স্থানের 

নাম পণফর। আর তৃতীয়, বষ্ঠ, নবম এবং দ্বাদশ স্থানের নাম আপে(ক্িম। 

চতুর্থ গ্রহ ভিবুক, নদ, জুখ এবং বেশ্ত বলিয়া পরিচিত হইয়। থাকে । স্পীপ্ম 

গৃহের অন্ত ন.ম নামির। পঞ্চম গৃহ ত্রিকোণ নামে খ্যাতি। দশমগূহ মেহুরণ 

এবং করা নামে পরিচিত আছে। স্পষ্টার্থ সর্ব।পেক্ষা কেন্্রস্থছ7ন বলবান্, 
তৎপর পণর ঘধাঘ বলবান্। সর্বাপেক্ষ। আপোক্িম হীনবল হইয়া থাকে ॥ ৩৩॥ 

উপচয় সংজ্ঞা । 
অথোপ5য় সংজ্ঞাস্যাৎ ত্রিলাতং রিপুকম্মণাং 

নচেন্তবন্তি তে দৃষ্টাঃ পাপ স্বস্বামিশ ঞ্ভি ॥ ৩৪ 

লগ্ররাশি হইতে তৃতীয়, লাভ অর্থাৎ একাদশ, রিপু অর্থাৎ ষষ্ঠ, ও করছ 

অর্থাৎ দশমস্থানকে উপচয় বলে। কিন্ক এ সকল স্থান খদি পাপগ্রহ কি! সেই 
গ্রহাধিপতির শক্রগণ দ্বার! দৃষ্ট ভয়, তাহা হইলে তাহ[দের উপ্চয় সজ্ঞ। 

হয় না॥ ৩৪ ॥ | 

... চতুরত | 
চতুর্থমষ্টমঞ্চেব চতুরত্রং বিদুরু্ধাও ॥ ৩ 

লগ্ন হইতে চতুখ '9 অষ্টম স্থানকে পণ্ডিতগণ চতুরআর বলেন ॥ ৩৫॥ 

প্রব-বেশি। 

প্রথমভবনাদ্যেষু বর্ণাঃ ! 

পুবত্বং স্বাম্যাশাখ্যং দিনকর যুতান্তা দ্বিতীয় বেশিঃ ॥ ৩৬ 
লগ্াধিপতির অভিমুখে যে রাশি তীহার নাম প্লব। রবিগ্রহ যে রশিতে 

অবস্থিত হয়েন, তাহার পর গৃহের নাম বেশি ॥ ৩৬ ॥ 

জন্মরাঁশি বিবেক ।- জাতকের জন্মকাঁলে ঘে রাশিতে চন্দ্র থাকে, 
সেইটাই জাতকের জন্মরাশি বলিয়া কথিত হয়। জন্মরাশি অনুসারে জাতকের 



প্রথমোহ্ধ্যায় | ১৭ 

রাশি-নাম হইয়া থাকে । কোন্ রাশি হইলে ভি রাশিঃনাম হইবে, তাহা 

নিযে প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৩৭ 

রাশিনামের আগ্তক্ষর | 
€অলমেষ। ইউ ববৃধ। ক ছখ উ মিথুন। ড হ কর্কট। মঠ 

সিংহ। প,থ,ষ,ণ কন্তা। রত তুলা । ন,জবিহা। ধ, ভধমু। খ, ঘ 
মকর। গ,শকুম্ত। দ,চ মীন। 

. বর্ণ-বিবেক | 

কর্কিমীনালধোবি প্রাঃ ক্ষত্রাঃ সিংহতুলাহন্াঃ | 

বৈশ্যাঃ কুস্তাজযুগঞ্চ শুড্রাবৃষমূগাঙ্গনাঃ ॥ ৩৮ 

কর্কট, মীন এবং অলি অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশি বিপ্রবর্ণ অর্থাৎ জাতকের এই 

তিনটার কোন একটি রাশি হইলে তাহার বিপ্রবর্ণ হইবে) সেইরূপ সিংহ তুলা ও 
হয় অর্থাৎ ধনু রাশি হইলে ক্ষত্রিয়বর্ন কুন্ত, মেধ, মিথুন রাশি হইলে বৈশ্যব্ণ; 
এবং বৃষ, মকর ও কন্তা! রাশি হইলে শুদ্রব্ণ। পাঠকবর্গের স্থবিধার্থ নিয়ে 
একটি চক্র দেওয়! গেল ॥ ৩৮ 

বর্ণ-বিবেক চক্র ! 



১৮ জ্যোভিষ-গ্রভাকর। 

কালাত্মা দিনকৃম্মনস্তহিনগুঃ সত্বং কুজোজ্জো৷ বচো জীবে 

জ্ঞানন্বখে সিতশ্চ মদনো ছুঃখং দিনেশাতবজঃ। 

রাজানো রবিশীতগু ক্ষিতিসূৃতে। নেতা কুমারে বুধঃ 

সূরিদ্দনিবপুজিতশ্চ সচিব প্রেষ্যঃ সহস্রাংশুজঃ ॥ ৩৯, 

রবি কালের আশা, চন্ত্র হৃদয় ও মন) মঙ্গল বল, বুধ বাকা, বৃহস্পতি জ্ঞ/ন 

ও স্ুৰ্ শুক্র কাম, শনি ছুঃখ ) রবি ও চন্দ্র রাজা, মঙ্গল সেন/পতি, .বুধ কুমার 

অর্থাৎ যুবরাজ, গুরু 'ও শুক্র রাঁজমন্্ী, শনি প্রেষাঁদূত ॥ ৩৯ 

| যড়বর্গ বিবেক । 

ক্ষেত্র হোরাথ দ্রেককাণে। নবাংশো ছ্বাদশাংশক2। 

ত্রিংশাংশকশ্চ যড়বগন্ধ্যাদিপ্রাপ্ত্যা। ফল প্রদাঃ ॥ 

রাশি সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

প্রত্যেক রাশি ত্রিশ অংশে বিভক্ত হইর়। থাকে । সমস্ত রাশিটর নাম ক্ষেত্র) 

রাশিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এফ ভাগের নাম হোরা। 

র।শিকে তিন ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের ন'ম দ্রেক্কাণ; তদ্রুপ নয় 

ভাগের এক এক ভাগের নাম নবাংশ; দ্বাদশ ভাগের এক এক ভাগের নাম 

দ্বাদশ/ংশ এবং ত্রিশ ভাগের এক এক ভ।গের নাম ত্রিশাংশ ॥ কোন গ্রহ তরি. 

আদি বর্ণস্থ হইলে স্বীয় আকুতি সদৃশ জাতকের আকৃতি প্রধান করে ॥ ৪০। 



দ্বিতীয়োহধ্যায়। ১৯ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 
সূষ্য ্চন্দ্রো মঙ্গলশ্চ বুধশ্চাপি বৃহস্পতিঃ। 
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চাপি নবগ্রহাঃ॥ ৪১ 

কর্ধা, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাছু এবং কেতু এই 
নয়টি গ্রহ ॥ ৪১ 

গ্রহাণাং ক্ষেত্রবিবেকঃ। 

কুজশুক্রবুধেন্বর্ক সৌম্য শুক্রাবনীভুবাং। 
জীবাকি ভামুজেজ্যানাং ক্ষেত্রাণি স্যুরজাদয়ঃ ॥ ৪২ 

মেষাঁদি দ্বাদশ রাশি গ্রহগণের গৃহ বলিয়া কথিত হইয়া থাঁকে, যে রাশি যে 
গ্রহের গৃহ, সেই গ্রহ সেই রাশির অধিপতি । মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্ত্র, কূর্যা, বুধ, 
শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পৃতি, অকি অর্থাৎ (শনি,) ভানু অর্থাৎ (শনি) ইজ্য অর্থাৎ 

বৃহস্পতি এই সকল গ্রহ যথাক্রমে মেষাদি দ্বাদশ রাশির অধিপতি অর্থাৎ মঙ্গল 
মেষ রাশির, শুক্র বৃষ রাশির, বুধ মিথুন রাশির অধিপতি ইত্যাদি ॥ ৪২ 

গ্রহাঁণ।ং মুর্ডিবিবেকঃ | 

বর্ডলং ভাস্করে জ্ঞেয়ং অর্ধচন্দ্রং নিশাকরে । 
ত্রিকোণং ভূমিপুত্রে চ বুধেচ ধনুরাকৃতিঃ ॥ 
গুরো পল্লাকৃতিং বিদ্যাৎ চতুক্ষোণস্ত ভার্গবে। 
শনো দর্ডাকৃতিং বিদ্যাৎ রাহৌচ'মকরাকৃতিং। 

_ কেতো সর্পাকৃতিং বিদ্যা গ্রহাণাং মৃত্তিলক্ষণং ॥ ৪৩ 

রবির মৃত্তি গোল, চন্দ্র অর্ধ চক্জ্রীকার, মঙ্গলের ত্রিকোণাঁকৃতি, বুধের ধন্ুর স্তাঁয় 
'আকৃতি, বুহস্পতির পগ্নের শ্তায় আকৃতি, শুক্রের চতৃক্ষোণাঁকৃতি, শনি দণ্ডের 



২৬ জ্যোতিষ*প্রভাকর | 

নায় আকৃতি, রাহুর মকরের ন্তায় আকৃতি এবং কেতুর আকুতি সর্গের 
ন্যায় ॥ ৪৩ 

গ্রহাণাং বর্ণবিবেকঃ। 

রক্তশ্যামে। ভাম্করো৷ গৌর ইন্দু- 
ন্নাত্যুচ্চাঙ্গো রক্তগৌরশ্চ বক্রঃ। 
দুর্্বাশ্যামোজ্ঞে। গুরুগৌরগাত্রঃ 
শ্যাম শুক্রোঃ ভাস্করিঃ কৃষ্দেহঃ | 

কষ্ণবর্ণোভবেদ্রাহুঃ কেতুশ্চ,ধুত্রবর্ণকঃ ॥ ৪8 

। রবিগ্রহের বর্ণ রক্তশ্যাম, চন্দ্রের বর্ম গৌর, মঙ্গলের বর্ণ রক্ত-গৌর। বুধের 

বর্ণ দর্ধার ন্যায় শ্তাম, বৃহস্পতির বর্ণ গৌর, শুক্রের বর্ণ শ্যাম, শনির বর্ণ কৃষ্ণ, 
রাছুর বর্ণ কৃষ্ণ, কেতুর ধুত্রবর্ণ শাস্ত্রে উক্ত আছে। গ্রহদ্দিগের বর্ণ অনুসারে 

জাতকের বর্ণ বিচাঁর করিতে হয় ॥ ৪৪ ॥ 

হেলিঃ সুষ্য্যশ্চজ্রমাঃ শীতরশির্হেনে। বিজজ্জে। বোধনশ্ছেন্ুপুত্রঃ 

আরে বক্রঃক্রুরদৃক্ চাবনেয়ঃ কোণো মন্দ:সূর্ধযপুত্রোহসিতশ্চ ॥ ৪৫ 

' ১ রবির অন্ত নাম হেলি এবং সূর্য্য । ২ চন্দ্রের নাম চন্দ্রমা এবং শীতরশ্মি | 
৪ বুধের অন্য নাম হেমা, বিৎ, জ্ঞ, বোধন এবং ইন্্রপুত্র । ৩ মঙ্গলের অন্ত নাম 
আর, বক্র, জুরদৃক্ এবং আবনেয়। ৭ শনির নাম কাণ, মন্দ, ৃর্ধযপুত্র এবং 
ভসিত ॥ ৪৫ | 

জশিবোহঙ্গিরাঃ সুর গুরুব্বচসাম্পতীজে। 

গুক্রো৷ ভূগুভূগুম্বতঃ সিত আস্ফুজিচ্চ। 

রাভ্স্তমোহগুর পুরশ্চ শিখীতি কেতুঃ 
পধ্যায়মন্যমুপলত্য বদেচ্চ লোকাতৎ.॥ ৪৬ 



দ্বিতীয়োহ্ধ্যাঁয়। ২১ 

৫ বৃহম্পতির অন্ত নাম জীব, অঙ্গিরা, সুরগুরু, বচসাংপতি এবং ইজ্য। 

৬ শুক্রের অন্ত নাম ভৃগু, তৃপুস্থত, সিত এবং আস্ফ,জিৎ। ৮ রানুর অন্ত নাম তম, 

অণু (অরাশ্মিক ) এবং অন্গর। ৯ কেতুর অন্ত'নাম শিখী ॥ ৪৬ 

গ্রহাণাং বর্ণ-কথনমৃ। 

বর্ণান্তাআ্সিতাতিরক্ত হরিতব্যাপীত চিত্রা সিতা 
বহ্াম্বগ্সিজকেশবেন্রশচিকাঃ সূর্ধ্যাদিনাথাঃ ক্রমাৎ। 

গ্রাগা্ভা রবিশুক্রলোহিততমঃ সৌরেন্দুবিৎসুরয়ঃ 
ক্ষীণেন্বর্কমহীন্তার্কতনয়াঃ পাপা বুধস্তৈযু্তিঃ ॥ ৪৭ 

রৰি তাত্রবর্ণের অধিপতি, চন্দ্র শ্বেতবর্ণের, মঙ্গল রক্তবর্ণের, বুধ সবুজবর্ণের, 

বৃহস্পতি পীতবর্ণের, শুক্র নানামিশ্রিত বর্ণের এবং শনি কৃষ্ণবর্ণের অধিপতি। 

রবির অগ্নি, চন্দ্রের বরুণ, মঙ্গলের কার্ডিকেয়, বুধের বিষু» বৃহস্পতির ইন্দ্র 

শুক্রের ইন্দ্রাণী এবং শনির ব্রহ্মা অধিপতি হয়। অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি রব্যাদি 
গ্রহের দেবতা। 

£ পুর্বদিকের অধিপতি রবি, অগ্নি কোণের শুক্র, দক্ষিণ দিকের মঙ্গল, নৈধত, 

কোণের রান্থ, পশ্চিমদিকের শনি, বাযুকোঁণের চন্দ্র, উত্তরদিকের বুধ এবং 
ঈশানকোণের অধিপতি বৃহস্পতি । 

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র রবি, মঙ্গল এবং শনি ইহারা পাঁপগ্রহ, আর বুধ যখন উক্ত 

পাপগ্রহের সহিত যুক্ত হয় তৎকাঁলে তাহাকে পাপগ্রহ বলা যায়। গ্রহের 
বর্ণ দারা অপহৃত বস্তর বর্ণ গ্রহযোৌগ এবং যজ্জঞকাঁলে কোন, বর্ণের ফুলদারা পুজা 

করিবে তাহা নির্ণীত হইবে। 

সুপষ্ট-- গ্রহগণের দেবতা সংজ্ঞা দ্বার জন্মকালে গ্রহের বলাবল দ্বারা কোন! 
দেবতার উপাঁসক হইবে জানা যাইবে। দিরু সংজ্ঞা ছার! কোঁন্ ছারী ঘরে 

প্রসব করিয়াছে ও চৌর্ধযগণনায় কোন্দিকে চৌর্্যবস্ত আছে ইত্যাদি জানা 
যাইবে ॥ ৪৭ 



২ জ্যোঁতিষ-গ্রভাকর । 

বুধসূধ্যস্বতৌনপুংসকাধথ্যো৷ শশিশুক্রে যুবতী নরাশ্চ শেষাঃ 
শিখিভূখপয়োমরুদগণাঁনাং বশিনে! ভূমিন্ৃতাদয়ঃ ক্রমেণ ॥ ৪৮ , 

বুধ এবং শনি ইহারা নপুংসক ; চন্দ্র এবং শুক্র স্ত্রী; রবি, মঙ্গল 'ও বৃহস্পতি 

পুরুষ হয়। মঙ্গল অগ্নির, বুধ পৃথিবীর, বৃহস্পতি আকাশের, শুক্র জলের এবং 
শনি বাঁধুর অধিপতি হয়েন। 

বিশেষ- বুগ্রহ স্ত্রী নপুংসক, এবং শনি পুং নপুংসক | "আর কোন কোন 
মৃতে রবিগ্রহ অগ্নি এবং চন্দ্র জল বলিয়া কথিত আছে ॥ ৪৮ | 

বিপ্রোদিতঃ শুক্রগুরু কুজার্কো৷ শশীবুধশ্চেত্যসিতোস্তজান।ম্। 
চন্দ্রীর্কজীবা জ্ঞসিতো কুজাকা যথাক্রমং সত্বরজস্তমাংসি ॥ ৪৯ 

শুক্র এবং বৃহস্পতি ব্রাঁ্গণ, মঙ্গল এবং রবি ক্ষত্রিয়, চত্ত বৈষ্ঠ, বুধ শূদ্র এবং 
শনি চণ্ডাল জাতি হয়। চন্দ্র, রবি এবং বৃহস্পতি ইহারা স্বত্বগুণ, বুধ এবং শুক্র 

রজোগুণ, মঙ্গল এবং শনি তমোগুণ হয় ॥ ৪৯ 

গ্রহাণাং রসাধিপতিত্ব-বিবেক | 

কটুলবণতিক্তমিশা মধুরামৌচ কষায়োহকতঃ ॥ ৫০ 

রবি প্রভৃতি সপ্তগ্রহ যথাক্রমে কটু, (ঝাল) লবণ, তিজ্ত, মিশ্র, মধুর, অস্ত, 
ও কষায় রসের অধিপতি । লগ্নে গ্রহের দৃষ্টি অনুসারে জাতকের রসপ্রিয়তা 
নিণীত হয় ॥ ৫০ 

গ্রহাণাং ধাতৃবিবেকঃ । 

পিত্বৌ প্রভাকরন্মমাজৌ শ্রেষ্সানৌ চন্দ্রভার্গঝে । 

গুরজ সমাধাতৌচ পবনে রাকুমন্দগো ॥ ৫১ 

শূর্ধা ও মঙ্গল পিশধাতুব্ঞি চন্দ্র ও শুক্র শ্রেম্মাধাতুবিশিষ্ট, বৃহস্পতি ও বুধ 
সমধাতু বিশিষ্ট, খনি ? রাছু বারুধাতুবিশিষ্ট ॥ ৫৯. 



দিতীয়োহধ্যাঁয়। ২৩ 

গ্রহাণাং বালাদিবিবেকঃ | 

যুবাকুজঃ শিশুঃ সৌম্যঃ শশিশুক্রো চ মধ্যমৌ। 
মন্দ মার্তড দেবেজ্যফলেনস্থবির! বিদ্ঃ ॥ ৫২ 

মঙ্গল যুবা, বুধ বালক, চন্দ্র ও শুক্র প্রৌঢ়, রবি ও বৃহস্পতি বৃদ্ধ। যাহার 
দেহে যে গ্রহের ভাগ অধিক থাকে, তদনুযায়ী তাঁহার স্বভাব হইয়। থাকে । 
যাহাঁর শরীরে বুধের ভাগ অধিক সে ব্যক্তি বুদ্ধ হইলেও তাহাঁর বাঁলক-সুলভ 
চপলতা যায় না। এরূপ বুহস্পতির ভাগ অধিক থাঁকিলে মানব বালাকলি 

হইতেই বিজ্ঞ 9 গম্ভীর প্রকৃতি হইয়। থাকে ॥ ৫২ 

চোরাস্বামি গুরুজ্ঞবীক্ষিতযুতা নান্যৈশ্চ বীর্মেোৎ্কটা 
কেন্্রস্থা দ্বিপদাদয়োহ্ি নিশিচ প্রাপ্ডে চ সন্ধ্যাদ্য়ে। 

পূর্ববার্ধে বিষয়াদয়ঃ ক্লৃতগুণামানং প্রতীপঞ্চ 

তদ্দ,শ্চিক্যং সহজং তপশ্চ নবমন্ত্যান্ভং ত্রিকোণঞ্চতৎ ॥ ৫৩ 

লগ্াধিপতি বা! বৃহস্পতি অথব| বুধ লগ্নে অবস্থিত হইলে কিন্বা। লগ্নের উপরি 

তাহাদিগের দৃষ্টি থাকিলে ই লগ্ন বলবান্ হইবে, অন্ত গ্রহ থাকিলে বলবান্ হইবে 
না। কেন্তস্থান সর্বদাই বলবান্। ছিপদ রাশি দিবাবলী এবং চতুষ্পদ . রাশি 
রাত্রিবলী, সরীশ্থপ রাশি হৃর্য্যোদয় সময়ে বলবান হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে 
তৃতীয় স্থানের নাম ছুশ্চিকা এবং নবম স্থানের নাম তাপস ও ত্রিকোঁণ ॥ ৫৩. 

গ্রহাণাং স্থানবিবেকঃ | 

দেবান্বগ্রিবিহার কোশশয়নক্ষিত্যুৎকরেশ।ঃ ॥ ৫৪ 

দেবত| স্থানের অধিপতি রবি, জলের চন্দ্র, অগ্রির মঙ্গল, বিহা'র স্থানের 

অধিপতি বুধ, ধনাগারের অধিপতি বৃহস্পতি, শয়নস্থানের অধিপতি শুক্র। 

আবর্জন। স্থানের অধিপতি শনি। এই সকলঞগ্রভের বলাবলে প্রসবের স্থান 

এবং হৃতনষ্ট বস্ত্র স্থান.নির্ণীত হয় ॥ ৫৪ 



২৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

গ্রহাণাং দৃষ্টিবিবেকঃ। 

তৃতীয়ে দশমেচৈব পাপদৃষ্টিরুদাহৃত। । 
অর্ধদৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে চ প্রকীত্তিতা ॥ 
চতুর্ধে চাষ্টমে চৈব পাদোন! পরিকীন্তিতা 
সগ্ুমে পরিপূর্ণাচ ফলমেবং প্রকল্প্যুতে ॥ 
তৃতীয় দশমাবাকিঃ পশ্যন্ পূর্ণফলপ্রদঃ | 

ভ্রিকোণগান্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমগান্ কুজঃ ॥ ৫৫ 

্ব স্বস্থিতি ভবন হুইন্তে তৃতীয় ও দশমস্থানে (শনি ব্যতীত ) গ্রহগণের 

একপাঁদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবমন্থানে (বৃহস্পতি বাতীত ) গ্রহগণের অর্ধ দৃষ্টি; 
চতুর্থ ও অষ্টমস্থানে (মঙ্গল ব্যতীত) গ্রহগণের ত্রিপাদ তৃষ্টি এবং সপ্রমস্থানে 
সকল গ্রৃহেরই পূর্ণদৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে | তৃতীয় ও দশমস্থানে শনির পূর্ণদৃ্টি ) 
ত্রিকোণে অর্থাৎ নবম ও পঞ্চমন্থানে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি এবং চতুর্থ ও অষ্টমস্থানে 
মঙ্গলের পূর্ণৃষ্টি পতিত হইয়। থাকে । অতএব দেখ! যাইতেছে যে শনি, মঙ্গল ও 

বৃহস্পতি এই গ্রহত্রয়ের তিনস্থানে পূর্ণৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে । এবং রবি, চক্র, 
বুধ ও শুক্র এই গ্রহ চতুষ্টয়ের একস্থানে পূরণদৃষ্টি পতিত হয় ॥ ৫ 

_. বাহুর দৃষ্টি স্বতন্থ তাহা নিয়ে লিখিত হুইতেছে। 

স্তমদন নবাস্তে পুর্ণদৃষ্টিঃ স্থরারেযু'গল দশমরাশো 

ৃষ্টিমাত্র ত্রিপাদং ৷ সহজ রিপু চতুর্থেচাষ্টমে 
চার্দদৃষ্টিঃ স্থিতি ভবনমুপান্ত্য নৈবদৃশ্যং হি রাহোঃ ॥ ৫৬ 

পঞ্চম, সপ্তম, নবম ৪ অন্ত অর্থাৎ ছাদশস্থানে বাহুর পূর্ণদৃষ্টি ; দ্বিতীয় এবং 
দশম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি ; তৃতীয়, চতুর্থ, ষ্ঠ 'ও অষ্মস্থানে দিপাদ দৃষ্টি। রান্ছর 

স্থান দক্গিণাবর্তে গণনা করিতে হয়। কেতুর আদৌ দৃষ্টি নাই। শুভাশুত 

গ্রহের যে স্থানে যেরপ দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে, তদনুসারে জাতকের শুভাশ্তত 

ফলের ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৫৬ 
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গ্রহদিগের রঃ 1 

শা ৬ষ্ঠ |* ৯ম |১০ম1১১শ ১২শ 

গ্রহদিগের কোন্ কোন্ গৃহে কিরূপ দৃষ্টি, তাহা এই চক্র দৃষ্টে সহজে 
বোঁধগম্য হইবে। ।* চিহ্কে একপাঁদ, ॥০ চিহ্কে ছুইপাদ, ॥* চিহ্নে তিনপাঁদ ও 
১ চিনবে পূর্ণদষ্টি এবং * চিহ্কে দৃষ্টি নাই বুঝিতে হইবে। 

গ্রহাণাং নৈপর্গিক-মিত্র ভ1-বিবে ₹৫। 

মিত্রাণি সূরঘ্যাচ্ছশি ভৌমজীবাঃ 
ূর্য্যন্দুজৌ সৃষ্্যশশাঙ্কজীবাঃ। 
আদিত্যশুক্রো৷ রবিচন্দ্রভৌমাঃ 
বুধাকজো চন্দ্রজ ভার্গবৌ চ॥ ৫৭ 

ইতি দীপিকা । 
গ্র-৪ 



২৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

নৈসর্গিক-মিত্রতা বিবেক ১--চন্ত, মঙ্গল ও বৃহস্পতি রবির মিত্র। যয ও 
বুধ চন্দ্রের মিত্র। স্র্ধ্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি মঙ্গলের মিত্র। রবি ও শুক্র বুধের 

মিত্র। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল বৃহস্পতির.মিত্র। বুধ ও শনি শুক্রের মিত্র। বুধ ও 

শুক্র শনির মিত্র ॥ ৫৭ 

গ্রহাণাং নৈসর্গি?-শক্রতা-বিবেকঃ | 
সিতাপিতৌ চন্দ্রমসো! ন কশ্চি- 
সধঃ শশী সৌম্যসিতৌ রবীন্দু। 
রবীন্দু-ভৌম! রবিতত্তবমিত্রা ॥ ৫৮॥ 

ইতি দ্ীপিক|। ৃ 
নিতাসিতৌ শুক্র শনি রবে: শত্রঃ ভবতঃ ইত্যর্থঃ (শুক্র 'ও শনি রবির শক্র)। 

চন্দ্রমসো চন্দ্রস্য ন কশ্চিৎ শত্রঃ ইতি ভাবঃ। (চন্দ্রের কেহ শত্রু নাই)। 

শঙী বুধস্ত শত্রঃ (চন্দ্র বুধের শক্র)। সৌম্যসিতৌ বুধস্ক্রৌ বৃহস্পতেঃ শত্রঃ 

(বুধ ও শুর বৃহস্পতির শক্র )। রবীন্দু চন্দ্র স্র্য্যৌ শুত্রস্ত শক্রঃ (রবি ও চন্ত্ 
গুক্রের শক্র )। শনেঃ রবীন্দুভৌমাহ শত্রবঃ ( শনির চন্দ্র, সূর্য্য ও মঙ্গল 

শক্র )॥ ৫৮ ্ 

গ্রহাণাং নৈসর্গিক-সমতা বিবেক । 

মিত্রারি শেষাশ্চ সমপ্রদিষ্টাঃ ॥ ৫৯ ॥ 
মিত্র এবং শক্ত ভিন্ন অন্ান্ গ্রহ সকল ক্রমশঃ গ্রহগণের সম বলিয়া! কথিত 

হয়। নুর্য্ের সম বুধ, চন্দ্রের সম মঙ্গল, মঙ্গলের সম শনি, বুধের সম গুরু, শুক্র 

ও শনি । গুরুর সম শনি, শুক্রের সম বৃহস্পতি ও মঙ্গল, এবং শনির সম 

বৃহস্পতি ॥ ৫৯ | | 

রাহোগ্রিত্রাদি-বিবেকঃ | 
শুতক্রঃ শনিশ্চ মিত্র । 

ূরধ্যঃ শশাঙ্কো। ধরণীস্ৃতশ্চ রাহোরিপুঃ ॥ ৬০ ॥ 

র।হুর মিত্র ও শত্রু -শুক্র ও শনি রাছর মিত্র এবং স্র্যয, চক্র ও মঙ্গল 
রাছয় শক ॥ ৬৭ 
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কেতোমিত্রতাদি-বিবেকঃ | 
শুক্রশনি বিপক্ষ । | 

সূ্যারচন্দ্রাঃ স্হৃদঃ সমানে জীবেন্দুজৌ। ॥ ৬১ 
র্ধ্য, চন্দ্র ও মঙ্গল কেতুর মিত্র, শুক্র ও শনি কেতুর শত্রু এবং বুধ ও 

বৃহস্পতি কেতুর সম ॥ ৬১ 

গ্রহদিগের নৈসগিক মিত্রাদি চক্র । 
ৰ এর 

রবি | চন্দ্র চি ছ পা শুক্র | শনি | রাহ কেু| 

বুশ |বুশু |শুশ র চ) রর ॥ মিত্র. চমবুরবু |রবুচ | রশু|]রচম 

০ বু |! চ [বুশ |রচ [রচম|রচমাশ্ড শ 

বস শক মা শী: |] সিহত 

ূ 
গ্রহাঁণ]ং তাৎকালিক-মি ত্রতাদি-বিবেকঃ। 

অন্যোন্যস্য ধনব্যায়ায় সহজব্যাপারবন্ধুস্থিতাস্তৎকালে 

ুহ্ৃদঃ স্বতু্গভবনে প্যেকেহরয়ন্তরথন্যথা । 

দ্যেকানুক্ততপান্ স্থহসমরিপুণ্ সঞ্চিন্ত্য নৈসর্সিকাং 
স্তাৎকালে চ পুনস্ত তানধিহ্হ্ন্িত্রাদিভিঃ কল্লয়েও ॥৬২॥ 

গ্রহদিগের তাৎকালিক মিত্র, শত্রু ও সম বিবেক 7-_তৎকালে অর্থাৎ 
জন্ম বিবাহাঁদিকালে অথব! কোন প্রশ্ন গণনাকালে গ্রহগণ যে যে রাশিতে অবস্থান 

করেন, সেই সেই রাঁশি হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, দশখ, একাদশ ও দ্বাদশস্থানে 
যে যে গ্রহন থাকিবে, তাহারা পরস্পর তাৎকাঁলিক মিত্র জানিতে হইবে। উপরি 

শু শ 
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উক্ত স্থান ভিন্ন অপ্রর কোন স্থানে থাকিলে সেই গ্রহ উপরি উক্ত গ্রহের 

তাৎকাঁলিক শক্র হইবেন। | 
কোন কোন জ্যোতির্ক্িদের মতে যে গ্রহ কোন গ্রহের উচ্চ রাশিতে তৎকাঁলে 

অবস্থিত হয়, সেই গ্রহ উচ্চ রাশির অধিপতি গ্রহের তাঁৎথকালিক মিত্র 
হইয়া! থাকে ॥ ৬২ 

গ্রহাণ।ং অধিমিত্রাদি-বিবেকঃ | 

হিত সম রিপুসংজ্ঞ! যে নিসর্গে নিরুক্ত1 । 
অধিহিত হিতমধ্যান্তেহপি ত্কালে মিত্রৈঃ 
রিপু সম হুহদাখ্য যে নিসর্গে প্রদিষ্টাঃ | 
অধিরিপুরিপুমধ্যাঃ শক্রতিশ্চিন্তনীয়াঃ ॥ ৬৩॥ 

গ্রহদিগের অধিমিত্রা্দি ; জন্ম বিবাহাদিকালে গ্রহের স্বস্থান হইতে দ্বিতীয় 
তৃতীয়, চতুর্থ, দশম, একাদশ ও দ্বাদশস্থান স্থিত গ্রহগণ যদি পরম্পর স্বাভাবিক 
মিত্র হয়, তবে তাহারা অধিমিত্র বলিয় উক্ত হইবে । আর যদি তাহার! পরম্পর 
স্বাভাবিক সম হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তাৎকাঁলিক মিত্র হইবে। আর যদি 
তাহার! পরম্পর স্বাভাবিক শক্র হয়, তাহ! হইলে শক্র না হইয়া সম হইবে। 

সেইরূপ যদি কোন স্বাভাবিক রিপু গ্রহ উক্ত কয়েক স্থানের (দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
চতুর্থ, দশম, ্রকা্ণশ ও ছবাদশ ) মধ্যে না থাকিয়! অন্তস্থানে থাকে, তাহা হইলে 

সেই গ্রহ সকল পরস্পরের অধিরিপু বন্ধিয়া উক্ত হইবে। যদি গ্রহগণ স্বাভাবিক 

সম হইয়! & কয়েক গৃহের মধ্যে কোন গৃহে না থাঁকিয়। অন্ত গৃহে থাকেন, তবে 
তাহারা পরস্পর সম না হইয়া বিপু হইবে। এবং স্বীভীবিক মিত্রগ্রহ উক্ত 
কয়েক স্থানের মধ্যে না থাকিয়া অন্ত্রে থাকিলে তাহার! পরস্পর সম হইবে ॥৬৩ 

গ্রহাঁণাং মূলত্রিকোণ-বিবেকঃ | 

সিংহ বৃষাজ প্রমদা কাম্মুক ভূতবৌলিকুস্তধরাঃ 
সূর্ধ্যাদীনাং মূলত্রিকোণ ভববান্যনুক্রমতঃ ॥ ৬৪ ॥ 

ইতি: দীপিকা । 
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মূলত্রিকোণ স্থানকে গ্রহগণের আনন্দনিকেতন বলে। গ্রহ্গণ যখন মূল 
ত্রিকোণে থাকে, তখন তাহারা অত্যন্ত হষ্টচিত্তে থাকে এবং বলবান্ হয়। রবির 
সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মেষ, বুধের কন্তা» বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা এবং 

শনির কুস্তরাশি মূলত্রিকোণ স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে ॥ ৬৪ ॥ ূ 

_. রাহোর্টভং ত্রিকোণং। কেতোন্তিকোণং সিংহঃ ॥ ৬: ॥ 

রাহ কেতুর মুলভ্রিকোণ বিবে ন্ট ।-রাছুর মুলত্রিকোণ কুন্ত 

রাশি এবং কেতুর মূলত্রিকোণ সিংহ রাশি ॥ ৬৫ ॥ 

মূলত্রিকোণ চক্র । 

০ রি», 

1২ ১, টা চু 

র রি [7 ইউ. ২২২.. হু 

ৰ 
শু ই হু 

উপরিহ্থ পাঁশিচক্রে হাহগণ ধ সখ মুলত্রিবোণে অবস্থিতআছে 
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গ্রহাণাং তুঙ্গাদি-বিবেকঃ 
অজ ধূষভমগান! বুলীর! বষবণিজোচ দিধাকরাদিতুজাঃ। 

দশশিখিযুক্তিথীন্দ্িয়াংশৈস্্রিনবক-বিংশতিভিশ্চ তেম্তনীচাঃ ॥১৬ 

গ্রহগণের উচ্চ নীচগৃহ বিবেক )---মেষ, বৃষ, মকর, কন্া, কর্কট, যীন 

এবং তুলারাশি, ইহারা ক্রমে রবি আদি করিয়া গ্রহগণের উচ্চস্থান ই উচ্চাংশ 

ক্রমে ১০) ৩, ২৮, ১৫১ ৫, ২৭ এবং ২০ অংশ। ই সকল রাঁশি হইতে স্বীয় 

সপ্তমরাশি ই সকল গ্রহের নীচরাশি বলিরা কথিত এবং উচ্চরাশি যত অংশ 

উল্লিখিত হইল, নীচ অংশও তত সংখাক হয়। 

স্পন্টার্ঘ ;--সর্য্ের উচ্চস্থান মেষরাঁশি, & রাশির ১০ অংশকে উচ্চাংশ 
কহে। বৃষরাঁশি চন্দ্রের উচ্চস্থান,' ই রাশির উচ্চাংশ ৩ তিন । মঙ্গলের উচ্চস্থান 

মকর, উচ্চাংশ ২৮ । বুধের উচ্চস্থান কন্যা, উচ্চাংশ ১৫1 বৃহস্পতির উচ্চস্থান 

কর্কট, উচ্চাংশ ৫। শুক্রের উচ্চস্থান মীন, উচ্চাংশ ২৭ | শনির উদ্ষস্থান তুল 
উচ্চাংশ ২০ বিংশতি ॥ ৬৬ ॥ 

রাহোরুচ্চং নৃযুগাং। কেতোধনুরুচ্চসংজ্ঞং ॥ ৬৭ ॥ 
রাহুর উচ্চ স্থান মিথুনরাশি এবং কেতুর উচ্চস্থান ধনুরাশি ॥ ৬৭ ॥ 

পাঠকবর্গের সহজে বোধগম্য হইবার জন্ নিম্নে ছুইটা চক্র অঙ্কিত হইল । 

উচ্চস্থ গ্রহচক্র | নীচস্থ গ্রহচক্র | 

স্বীয় স্বীয় উচ্চস্থানে গ্রহগণ অবস্থান করিলে বলবান্ হয়েন এবং স্বীয় স্বীয় 
নীচস্থানে গ্রহগণ অবস্থান করিলে দুর্বল হয়েন। যথা-রবির উচ্চস্থান মেষ, এ 
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রাশিতে রবির অবস্থান সময়ে বৃক্ষ লতাদির নৃতন পল্লব উদ্ধৃত হয় এবং নীচস্থান 
তুলারাশিতে অবস্থান কালে লতাদি বৃক্ষের মৃত্যু হয়। 

গ্রহাণাং রাশি ভোগ্য-কাঁল-বিবেকঃ | 

রবিমণসং নিশানাথঃ সপাদদিবসন্বয়ং | 

পক্ষত্রয়ং ভূমিপুত্রো৷ বুধোহষ্টাদশবাসরান্ ॥ 
বর্ষমেকং স্থারাচার্যশ্চাষ্টাবিংশদ্দিনং ভূগুঃ। 

শনিঃ সার্ধদ্বয়ং বর্ঃ স্বর্তানুঃ সাদ্ধবৎসরঃ ॥ ৬৮ ॥ 

গ্রহিগের রাঁশি ভোগের কাঁল--এক একটা রাশি পরিভ্রমণ করিতে 

সূর্যের এক মাস, চন্দ্রের সওয়া ছুই দিন অর্থাৎ ছুই দিন ১৫ দণ্ড, মঙ্গলের তিনপক্গ 

(১৫ দিন্) বুধের ১৮দ্িন, বৃহস্পতির ১ বৎসর, শুক্রের ২৮দিন, শনির ২ বৎসর 

এমাস, রাহু এবং কেতুর ১বৎসর ৬ম|স সময় লাঁগে। অতএব ইহা দ্বার! সহজেই 
বুঝ| যাইতেছে যে, রাশিচক্রের দ্বাদশর|শি পরিভ্রমণ করিতে রবির ১ বৎসর, 
চন্দ্রের ২৭ দিন, মঙ্গলের ৫৪০ দিন, বুধের ২১৬ দিন, বৃহস্পতির ১২ বৎসর, 

শু'ক্রর ৩৩৬ দিন,শনির ৩০ব্ৎসর এবং রাহু ও কেতুর ১৮বৎসর সময় লাগে।৬৮1 
সুচ্চ!ংণাঁদিবিবেক-_-গ্রহগণের উচ্চরাশির সর্বোচ্চস্থানকে উচ্চাংশ এবং নীচ 

রাশির সর্ধনীচস্থানকে সুনীচাংশ কহে। সুচ্চাংশে গ্রহগণ অতিশয় বসবান্ 9 
পুর্ণফলপ্রদ এবং সুনীচাঁংশে অতান্ত হীনবন ও অতি অল্পফলপ্রদ হয়। 

স্বোচ্চস্থৃহ্ৎ সত্রিকোননবাংশৈঃ স্থানবলং স্বগৃহোপগতে চ। 
দিক্ষু বুধাঙ্গিরসৌ রবিভৌমৌ সূষ্যস্তুতঃ সিতশীতকরো চ ॥ ৬৯ ॥ 

গ্রহগণ আঁপন উচ্চস্থানে, মিত্রগৃহে, স্বীয় দ্রেকাণে 'ও স্বীয় ক্ষেত্রে থাকিলে 

বলবান্ হয়। কেহ কেহ বলেন, গ্রহগণ সুচ্চাংশে, তুঙ্গস্থানে, মুলত্রিকোণে, 

মিত্রগৃহে, শ্বীয়গৃহে, স্বীয় হোরায় ও নবাংশে স্থিত হইলে বলবাঁন, ভয়েন। ইহার 
বিশেষ এই যে, স্ত্ীগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র ও শুক্র ইহারা প্রথম দ্রেকাণে বলবাঁন্) 
পুরুষ গ্রহ অর্থাৎ রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি. ইহারা! শেষ দ্রেক্কাণে বলবান, 'আর 
নপুংসক গ্রহ শনি, বুধ ইহারা দ্রেকীণে বলবান্ হয়েন। 
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বুধ ও বৃহস্পতি ইহারা পূর্বদিকে অর্থাৎ উদ্দিত লগ্নে বলবান্। রবি ও মঙ্গল 
দক্ষিণদিকে অর্থাৎ দশম স্থানে থাকিলে বলবান্, শনি পশ্চিমদিকে অর্থাৎ অন্তব- 

রাশিতে থাকিলে বলবান্ঠ এবং চন্দ্র শুক্র ইহারা উত্তর দিকে অর্থাৎ চতুর্থরাঁশি 

বা পাতালে থাকিলে বলবান্ হয়েন.॥ ৬৯ ॥ 

উদগয়নে রবিশীতময়ুখো বক্রসমাগমগাঃ পরিশেষাঃ। 
বিপুলকরা যুধি চোত্তরসংস্থাশ্চেষ্টিতবীধ্যযুতাঃ পরিকল্প্যাঃ ॥৭০ ॥ 

মকর হইতে মিথুনের শেষ পর্য্যন্ত এই ছয় রাশির মধ্যে রবি 'ও চন্দ্র থাকিলে 
ভাহাকে চেষ্টাব্ল বলা যায়। অন্থান্থি গ্রহ অর্থাৎ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও 

শনি যখন এই ছয় রাশির মধ্যে বক্রগামী হয়, ও যখন চন্দ্রের.সহিত তাহাদের 

সমাগম হয়, যখন তাহাদিগের তেজ উদ্দীপিত হয়, অথবা যুদ্ধ অর্থ যখন 
তাহাঁদিগের উত্তরায়ণের গ্রহদিগের সহিত মিলন হইয়া থাকে, তৎকলে তাহ! 

দিগের বলকেই চেষ্টাবল বলা ষায়। 

্সষ্টার্৫ঘ__মকর হইতে মিথুনের শেষভাগ পর্য্যন্ত রবির গমনকে উত্তরায়ণ 

কহে, এই ছয় রাঁশির মধ্যে উক্ত রবি বা চন্দ্র থাকিলেই চেষ্টাবল প্রাপ্ত হয়। 

ব্ক্রগাঁমী গ্রহগণের গতি অষ্ট প্রকার নিরূপিত আছে, যথ1-ক্র্য্যসিদ্ধান্তে ;-- 
বক্র, অনুবক্র, কুটিল, মন্দ, মন্দতর, সম, শীঘ্বতর এবং শীঘ্র এই অষ্ট প্রকারই 

গ্রহগণের গতি । তন্মধ্যে অতি শীঘ্র, শীঘ্ব, মন্দ, মন্দতর 9 সম এই পাঁচটিকে 

মরলগতি কহে ॥। আর বক্র 'ও অনুবক্র এই ছুইটাকে কুটিলগতি কহে ॥ ৭০ ॥ 

গ্রহগণ কর্তৃক নরদেহ বিভাগ। 

নাদচক্রে স্থিতঃ সূ বিন্দুচক্রে চ চন্দ্রমাঃ | 
লোচনে মঙ্গলঃ প্রোক্তে। হৃদি সোমস্তৃতস্তথ! । 
উদরেতু গুরুশ্চৈব শুক্রে শুক্রস্তঘৈব চ॥ 
নাভিস্থিতোহথ মন্দো৷ বৈ মুখে রাভুস্তথা . স্থিতঃ। 
পাদৌ পাণো তু কেতুশ্চ শরীরে গ্রহমণ্ডলম্ ॥৭১॥ 
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মনা দেহের মধ্যে নাদচক্রে রবি, বিন্দুচক্রে চন্দ্র, লোচনে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, 

উদরে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিদেশে শনি, মুখে রাহু এবং হস্ত ও চরণে কেতু 
অবস্থিত ॥ ৭১ ॥ 

দীপ্তাংশ বিবেক :-- গ্রহগণ যখন যে রাশিতে অবস্থিতি করেন, তখন সেই 
রাশির যত অংশে তাহাদিগের কিরণজ।ন পুর্ণবূপে বিক্ষিপ্ত হয়, তত অংশ সেই 
গ্রভের দীপ্তাংশ বলিয়। কথিত হয় । 

রবির দীপ্তাশ ১৫ অংশ 

চন্দ্রের দীপ্তাংশ ১২ অংশ 

৷ এই দীপ্তাংশ গ্রহের অর্ধেক পুর্বে ও 
1 

র গ ৮ 'ভংশ 

বধের ] 

আর্দেক পশ্চাতে ধরিতে হইবে। 

মঙ্গলের 

শুক্রের & 1 

বৃহস্পতির ৮ 
] ৯ অংশ অর্থাৎ রবির পশ্চাতের ৭॥৭ ও পূর্ব্বে 

শনির ৭।০ অংশ দীপ্তাংশ । 

অস্তমিত এ্রাহ-রবির দীপ্তাপশ মধ্যে অপরাপর গ্রহগণ পতিত হইলে রবির 

গ্রথর কিরণে তী্ভারা হীনপ্রভ হইয়! যাঁয়, সেই গ্রহদিগকে অস্তমিত গ্রহ বলে। 
অন্তমিত গ্রহ সকল বঙ্হীন ও অণুভদায়ক ভয়। কিন্তু বুধ রবির সঙ্গে থাকিলে 

অশুভদায়ক হন না। 

পরাজিত গ্রহ--উচ্ছগৃহস্থিত গ্রহের দীপ্তাংশ মধো যদি অন্গ্রহ পতিত হয়, 

তবে সেই গ্রহকে পরাজিত গ্রহ কহে । পরাজিত গ্রহ বলহীন ও অশুভদায়ক । 

গ্রহাণ1ং গতি ,-_-বথ।, 

সূরধ্যমুক্তাঃ গ্রহাঃ শীঘ্রান্তথাচার্কে দ্বিতীয়গে। 
সমাস্তৃতীয়গে জেব্রয়া মন্দাভানৌ চতুর্থগে । 
বক্রাস্থ্যঃ পঞ্চষন্ঠেহর্কে অতিবক্র। নগাষ্টগে | 
নবমে দশমে ভানৌ জায়তে সহজাগতিঃ। 

দ্বাদশৈকাদশে সূর্য্যে লভন্তে শীত্রতাং পুনঃ ॥ 
প্র--৫ 
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রবিস্থিত্যংশকস্ত্িংশাবধেঃ সংখ্যাত্র কল্প্যতে । 

রাহুকেতু সদীবক্রো শীন্্রগৌ চক্দ্রতাক্করো ॥ ৭২ 

ুধ্য হইতে ৬০ অংশ বা ডিগ্রীর মধ্যে গ্রহগণ শীদ্রগাঁমী, ৬১ হইতে ৯০ ডিগ্রী 
পর্যাস্ত সমগামী, ৯১ হইতে ১২০ পর্যন্ত মুছ্ুগামী, ১২১ হইতে ১৮০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত 

বক্রগামী, ১৮১ হইতে ২৪০ ডিঞ্ী পর্য্যন্ত অতি বক্রগামী, ২৪১ হইতে ৩০০ ডিগ্রী 

পর্য্যন্ত সরলগামী, ৩০১ হইতে ৩৬০ ডিগ্রী পর্যান্ত শীঘ্বগামী হয়। রাঁহু ও কেতু 

সর্বদা বক্রগামী এবং চন্দ্র ও রবি সর্বদাই শীপ্রগামী ॥ ৭২ 

গ্রহগণের বন্রগতির কাল । 

_ ষট্সপ্ততিদিনং ভৌমে একবিংশদ্দিনং বুধে। 
দিনানি দ্বাদশভূগোঃ শতমেকং গুরোরপি ॥ 

দ্বিপঞ্চাশদ্দিনপ্চাকি দ্াত্রিংশদধিকং শতং। 
এবং গ্রহাণাং বক্রত্ব* স্বভোগাদধিকং ভবেহ ॥ ৭5 

মঙ্গলের বক্রগতির কাল ৭৬দ্রিন, বুধের ২১দ্িন, শুঁক্রের ১২দিন, বুস্পতির 

১০০দিন, শনির ১৮৪দিন ॥ ৭৩ 

গ্রহদিগে? কারকত্ব। 

রবি-রাঁজা, মণিমাণিকা, ক্ষেত্র ও পিতৃকাঁরক”। জন্মপত্রিকাঁয় রবির অবস্থান 

অনুসারে এই সকলের শুভাঁশুভ বিচার করিতে হয়। অর্থাৎ রবি শুভভাবে 

থাকিলে এ সকলের শুভ হইয়া থাকে, নচেৎ হয় না। সেইরূপ আন্যান্তি গর 

সম্বন্ধে জানিতে হইবে । 

সুর্ধ্যাদিক্রমেণাঙ্গীধিকাঁর কথনম্। 

শিরঃপ্রদেশে বদনে দ্রিনেশো বক্ষঃস্থলে চাপি গলে কলাবান্। 

পৃষ্টোদরে ভূতনয়ঃ প্রভূত্বং করোতি সৌম্যশ্চরণেচ পাণৌ ॥ 



দ্বিতীয়োহধ্যায় । ৬৫ 

কটিপ্রদেশে জঘনেচ জীবঃ কবিস্ত গুহাস্থল-মুক্ষযুগ্ো । 
জানূরুদেশে নলিনীশ-সুনুশ্চারেণ বা জন্মনি চিন্তনীয়ম্ ॥ 
যদা যদাস্তাত প্রতিকুলব্তা স্বাঙ্গে স্বদোষেণ করোতি পীড়াম্। 
ইদস্ত পুববং প্রবিচাম্য স্বং প্রশ্নপ্রসূত্যাদিষু কল্পনীরম্ ॥ ৭৪ 

ূর্ধ্যাদি গ্রহের, অঙ্গাধিকার যথ। ;__জাতকের মন্তক ও মুখে রবিএ্রহের 
অধিকার, এজন্ঠ প্রতিকূল রবির দশায় উক্ত অঙ্গে গীড়াদি হইয়া থাকে) তদ্রুপ 

কি চন্দ্রের দশায় বঙ্ছঃ ও টি মঙ্গলের দশায় চি ঢা বুধের দশা 

গুহো এবং প্রতিকল তর রর জানু ৪ রত পীড়া জনিত ছুঃখোগ 

হইয়া থাকে । বোঁগপ্রশ্নে প্রশ্নলগ্গের গ্রভমমাবেশ অনুসারে কোন্ অঙ্গে কিন্ূপ 

রোগ হইয়াছে, তাঁভা ৪ নিরূপিত হয় ॥ ৭৪ 

শুক্কাদিগ্রহ-বিজ্ঞানম্ । 

রবিভৌমার্কজাঃ শুকঞ্ষাঃ সজলৌ চন্দ্রভার্গবৌ । 

বুধবাচস্পতী জেযৌ সজলো৷ জলরাশিগো ॥ ৭৫ 

এন গ্রহ যথা : ১. রি, মঙ্গল ও শনি ইহারা শুক্ষগ্রহ, চন্দ্র ও শুক্র সজল 

, এবং বুধ ও বৃহস্পতি জলরাশি গত হইলে সজল গ্রহ হয়েন। প্রয়োজন £-- 
শুষ্ক গ্রহের দশা ও অন্তদ্দশা ভোঁগকাঁলে শরীর শুষ্ক এবং সজল গ্রহের দশ] 'ও 

অন্তদদশা ভোগকালে শরীর পুষ্ট হয় ॥ ৭৫ 

চক্দ্রস্য বিশেষ £--পারিজাতে। 

শুরাদিকানি দশকেহহনি মধ্যবীধ্য- 

শালী দ্বিতীয়দশকেহতিশুভপ্রদোহসৌ । 

চন্দরস্তৃতীয়দশকে বলবল্িতস্ত 

সৌম্যেক্ষণাদিসহিতো যদি শোতভনঃ স্তাৎ ॥ ৭৬ 



৩৬ জ্যোতিষ-প্রভীকর । 

চন্দ্রের শুভাশুভত্ব সম্বন্ধে বিশেষ যথা ;__ শুরু! প্রতিপদ হইতে দশমী 
পর্য্য্ত চন্দ্র মধ্যবলী ও মধ্যম ফলদাঁতা, শুর্ুপক্ষের একাদশী হইতে কৃষ্ণপক্ষের 
পঞ্চমী পর্য্যস্ত, চন্দ্র পূর্ণবলী ও শুভফলপ্রদ, এবং কৃষ্ণা ষঠী হইতে অমাবস্তা পর্যয্ত 

হীনবলী ও অশ্ুভফলগ্রদ। কিন্তু শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, চন্দ্র নিয়তই 
শুভপ্রদ হয়েন এবং বুধ ক্গীণচন্দ্রের সহিত যুক্ত হইলে পাঁপ সংজ্ঞায় অভিহিত 
হয়েন ॥ ৭৬ 

স্থলাদি-বন্ত্রাধিপ-গ্রহ-কথনম্-_পারিজীতে। 

স্থলাম্বরং নৃতনচারুচেলং কুশানু-তোয়াহতমধ্যমানি । 
দৃটাং শুকং জীর্ণমিনাদিকানাং বস্ত্রাণি সর্বে মুনয়ে। বদস্তি। 

কন্থা ফণীন্দ্স্য তু চিত্ররূপা কেতোমর্চ্ছিদ্রযুতা বিশেষাৎ ॥ ৭৭ 

স্থলাদি বস্ত্রাধিপ-গ্রহ যথা ;__রবি স্থলতন্ত নিশ্মিত বস্ত্রের অধিপতি, চন্দ্র 

নৃতন অথচ স্ুদৃশ্ত বস্থের, মঙ্গল একদেশ অগ্রিদগ্ধ বস্ত্র, বুধ আর্রবস্থের, বৃহস্পতি 

মধ্যম অর্থাৎ অল্পদিন ব্যবহৃত বক্সের, শুক্র দৃঢ় অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী বক্সের, শনি 

জীর্ণবস্ত্ের, রাহু বিচিত্র কম্থার এবং কেতু জীর্ণ কন্থার অধিপতি । প্রয়োজন ;-- 
হত নষ্টাদি প্রশ্নে বলবান্ গ্রহর দ্বারা চৌরাদির পরিধেয় বন্্ নির্ণয়, এবং গ্রসৰ 
সময়ে প্রশ্ততির পরিধেদর বস্ত্র বারা জাত শিশুর সন্দেহ দণ্ডাধিপতি ( অধাৎ যে 
গ্রহের দণ্ডে জন্মিয়াছে ) নির্ণয় করিবে ॥ ৭৭ 

গ্রহাণাং তাঁজকোক্ত সেহদৃষ্টিকথনম্। 

ৃষ্টিঃ স্তান্নব পঞ্চমে বলবতী প্রত্যক্ষতঃ ন্েহদা। 
পাদোনাখিলকাধ্যসাধনকরী মেনাপকাখ্যোচ্যতে ॥ 

গুপ্তন্সেহকরী তৃতীয়ভবভে কাধ্যন্ত সংসিদ্ধিদা। 

্র্যংশোনা কিতা তৃতীয়-ভবনে বড় ভাগতৃষ্টির্ভবে ॥ ৭৮ 

তাঁজকমতে গ্রহদিগের দৃষ্টি চারি প্রকার, প্রথম প্রত্যক্ষ স্নেহ, দ্বিতীয় গুপ্ত 
মেহ, তৃতীয় 'শুপ্তবৈর, চতুর্থ প্রতাক্ষবৈর । প্রত্যক্ষ স্নেহ দৃষ্টি যথা-_ষে গ্রহ ফে 
রাশিতে থ।কেন, সেইস্থান হইতে পঞ্চম ও নব প্রতাক্ষ হেহ দুষি, উত্ত স্েদু্ট 



দ্বিতীয়োহধ্যায় | ৬৭ 

বলবতী, অখিল কার্য্যসাধন "ও পরম্পর গ্রীতিকরী এবং পাদোনা-_-অর্থাৎ 
*৪৫ কল! ॥ তৃতীয় ও একাদশ স্থানে যে দৃষ্টি, তাহার নাম গুপ্তন্সেহকরী, উহা 
কার্য্যসিদ্ধিদায়ক। তৃতীয় স্থানের দৃষ্টি ৪০ কল! 'ও একাদশ স্থানের দৃষ্টি ১ কলা ॥৭৮ 

বৈরদুষ্টি-কথনমৃ। 

দৃষ্টিঃ পাঁদমিত। চতুর্থদশমে গুপ্তারিভাব৷ স্মৃতা। 

অন্যোন্যং সপ্তমভে তথৈক ভবনে প্রত্যক্ষ বৈরাখিল! ॥ 

ুষ্টং দৃক্ ত্রিতয়ং-ক্ষুতাহবয়মিদং কান্যস্ত বিধধংসদমূ। 

ংগ্রামাদি-কলিপ্রদং দৃশইমাঃ স্থ্যদ্বণদশাংশাস্তরে ॥ ৭৯ 

বৈরদৃষ্টি যথ। ১ চতুর্থ ও দশম স্থানের দৃষ্টির নাম গুপ্তবৈর, উহা ১৫ কলা। 

সপ্তম '9 অবস্থিত স্থানের দৃষ্টির নাম প্রত্যক্ষবৈর, উ্ভা ৬০ কলা। গুপ্তবৈর ও 
্রত্যক্ষবৈর দৃষ্টির ফল অশুভ, উহ্থাতে সকল শুভকম্ম ও অভীষ্টনাশ এবং যুদ্ধ 
বিবাদাদি হয়। দ্রষ্টা ও দৃগ্ত উভয়ের পরস্পর দ্বাদশ।ংশের মধ্যে উক্ত অণ্ডভ ফল 
কল্পনা করিৰে ॥ ৭৯ 

বিনক্টাদি-গ্রহলক্ষণম্--চগ্ডেশ্বরঃ | 

ক্ররদৃষ্টো যুতো বাপি ক্ররাক্রান্তে। বিরশ্মিকঃ। 
স বিনষ্টো ভবে খেটো বিস্তারোহত্র নিরূপ্যতে ॥ 
রাহুক্রাস্ত-শরীরো তৌ দিবাকর নিশাকরো । 
'জিতঃ ব্রুরেণ যঃ খেটঃ সমরাশিস্থিতোহপিবা ॥ 

পাপাক্রান্তঃ স নির্দিষ্ট সমাংশে ক্রুরসংযুতঃ। 
অন্তরাল বিহীনো যো৷ দৃষ্ট্যা পশ্যতি পূর্ণয়া । 

সজ্ডেয়ঃ পাপসংদৃষ্টে। রশ্মিহীনোহর্কমধ্যগাঃ ॥ ৮০ 

বিনষ্টাদি গ্রহ যথা ;--ক্রুরদৃষ্ট বা ক্রুরযুক্ত বা ক্রুরাক্রান্ত অথবা বিরশ্মিক 
গ্রুপন্ন যে রত, তাকে বিনই গ্রহ কহে । রবি ওটন্দ্র রাহুত্রণত্ত হইলে বিনষ্ট 



৩৮ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর। 

হইয়া থাকেন এবং ক্রু রগ্রহ যুদ্ধে জিতগ্রহকেও বিনষ্ট গ্রহ কহে। ক্র-রদৃষ্ট অর্থাৎ 
অন্তরাল বিহীন হইয়া যে গ্রহ পাপপ্রহ কর্তৃক দুষ্ট হয়েন, তাহাকে ক্রুররৃষ্ট গ্রহ, 
কহে । পাঁপগ্রহের সহিত একরাশিতে যুক্ত গ্রহকে ক্রু,রযুক্ত গ্রহ কহে। একরাঁশি 

অথচ একাংশে পাপগ্রহের সহিত যুক্তগ্রহকে ক্র,রাক্রান্তা গ্রহ কহে, এবং রবি 

মধাগত যে গ্রহ, তাহাকে বিরশ্মিকপ্রপন্ন অর্থাৎ অন্তগতগ্রহ কঙে। বিনষ্ট 
গ্রহগণ অশুত ফলের সুচক ॥ ৮০ 

গ্রহগণের কারকতা। 

রবি-__আত্মা, স্বভাব, নীরোগতা, সন্বগুণ ঙ্গত্রিয়জাতি, পুব্বদিক, পিশ্তধাতু, 

রাজা, বিদ্রম, রক্তবস্ত্র, মাঁণিকা, রাঁজা, বন, পর্বত, ক্ষেত্র ও পিতার কারক । 

চন্ত্র-_মাত! ,মন, শারীরিক পুষ্টি, র।জানুগ্রহ, বাযুকোণ, বাতক্নেম্মিক ধাতু, 

বৈশ্তজাতি, গন্ধদ্রবয, রস, ইক্ষু, গোধুম, ক্ষার, দ্বিজ, সন্বগুণ, শসা, রৌপা 

প্রভৃতির কারক। 

মঙ্গল-_ _শক্তি, ভূসপ্পত্তি, চৌর্যাঃ রোগ, ভ্রাতী, পরাক্রম, অগ্নি, সাহন, দক্ষিণ 

দিক, তমোঁগুগ, পিত্তধাতু ও রাঁজশক্রর কারক | 
বুধ--জ্যো তি্বিৎ, চিকিৎদাশান্ত্র, শৃদজাতি, মাতুল, বাঁকৃশক্তি, গণিতবিদ্যা, 

লেখক, কলাদিশাস্ত্, ওক।লতী, বাঁণিজা, শিল্প, হাস্ত, ভয়, শ্রী ও বিষ্ভার কারক । 

রৃহস্পতি-_ধন, কর্ম, ব্রাহ্মণ কাঞ্চন, ঈশানকোণ, পুত্র, সন্বগুণ, প্রজা, 

কফধাতু, মিত্র প্রভৃতির কাঁরক। 

3 ক্র-+কলত কান্মুক, অগ্নিকো1ণ, কফধাতু, ব্র। ক্ষণ, কামসন্ধীয় ক! ধ্যকলাপ, 

সুখ, গীত, শাস্ত্র, কাবা, পুষ্প, যৌবন, আভরণ, নেত্র, রজত, যান, বাইন, 

সাধনাজনিত বিভুতি, গর্ব ও কবিতাঁদির কাঁরক। 

শৃনি-_মছিয, ঘোটক, গজ, তৈল, কাঠ, অন্্ শ্, যুদ্ধ, অন্তাজ বা শ্রেচ্ছজাতি, 

নীলকান্ত মণি, শুলরোগ, দাসধাসী, তমোগুগ, ছুঃখ, পশ্চিম দিক্, বিপদ, মৃত্যু ও 
সম্পদ্ প্রভৃতির কারক । | 

রাছু--বারধাতু, গমনকাঁপ, সর্প, নৈথতকো ৭, দিদ্র ছা, পিতামহ প্রত্ৃতির 

কারক । 
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কেতু ।-_ ত্র” চন্মমররোগ, মাতামহ ও ক্ষধাজনিতকষ্টের কারক । 

রবি ।--তন্থ, শক্র ধর্ম ও কর্মভাবের কারক । এইরূপ চন্দ্র চতুর্থ ভাবের ; বুধ, 

চতুর্থ ও দশমভাবের ; বৃহস্পতি কর্ম, ধন, একাদশ, পঞ্চম ও নবমভাবের ; মঙ্গল 

ভ্রাত ও শত্রভ।বের ১ শুক্র সপ্তমভাবের, শনি অষ্টম, দশম ও বায়ভাবের কারক। 
অর্থ/ৎ উক্ত গ্রহ সকল শুভ ও বলবান হইলে এ সকল ভাবের শুভ হয়। ইহার 

বিপরীতে অশুভ ফল প্রদান করে | বিশেষ এই যে, মঙ্গল ছুর্ধল হইলে মহোদরের 

দীর্ঘাযুঃ প্রদান করিতে পারে । শনি বলবান্ হইলে অল্পহঃখ ৪ বলহীন হইলে 

অধিক ছুঃখ প্রদান করে। 

সম্প্রতি কারকতা দ্বারা কিরূপে দলাঁফলের বিশেনই বঝিতে পারা যাঁয়, ত।ভার 

কতিপদ্ন দৃষ্টান্ত লিখিত হইাতোছে । 

১ বাবু ও অগ্নি পরস্পর মিত্র । পৃথিবী ও জল পরস্পর মিত্র। বারু ও অগ্নির 

শত্রু জল ও পৃরী। পিত পুত্র, স্ত্রী পুরুষ, প্রহ্তৃতা, ছুই অংশী প্রভৃতির পরম্পর 
মিত্রত! হইবে কিন! জানিতে হইলে লগ্ন ও চন্দ্র কোন্ শ্রেণীর রাশিতে আছে, 
তাভার বিচার করিতে হইবে । পুর্বে লিখিত হইয়।ছে যে, চন্দ্র মনের কারক। 

যদি উভয়ের জন্ম কুণুলীতেই চন্দ্র মিত্র ভাবাক্রান্ত রাশি গত হয়, তাহা হইলে 

ভাভাঁদের মানসিক প্রকৃতি অনেকটা এক প্রকারের হইয়া থাকে । উভয়ের 

কুগুলীতে চন্দ্র পরম্পর মিত্রভাবাক্রান্ত রাশিগত না হইলেও যদি লগ্ পরম্পর 

মিত্রভাবাক্রান্ত রাশিগত হয়, তাহা হইলেও উভয়ের পরস্পর সম্প্রীতি থাকে। 
'মবগ্ত. মানসিক গঠনের বিভিন্নতা থাকিতে পারে এইমাত্র। যদি একজনের 

জন্মনগ্ন হইন্তে অন্যের জন্মলগ্র ষ্ঠ ও অষ্টম রাশিগত হয়, তাহ1 ভইলে পরস্পরের 
শরুত। অবত্স্তাবী। দ্বাদশ রাশিগত হইলেও শুভ ফল হয় না। 

২। মানসিক গুণাগুণ জানিতে হইলে চন্দ্রের অবস্থা 'ও লগ্ন হইতে চতুর্থা 

ধিপতির বল বিচাধ্য । কারণ চক মনের কারক ও চতুর্থভাব হইতে মানসিক. 
গুণাগুগ বিচারনীয়। যদি চতুর্থভাবাধিপতি বলবান, হয়, তাহা তইলে জাতক 

বিশুদ্ধ 9 প্রশীস্ত হৃদয় হইতে পারে। অন্যন্য গ্রহের চন্দ্রের সহিত যোগ বা 

চন্দ্রের উপর দৃষ্টির তারতম্য বশতঃ মনের গঠন ও মানসিক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির তাঁর- 
তম্য বুঝ! যায় । যদি চন্দ্র হীনবল ও নীচস্থ হয়, তাহ হইলে মানব প্রায়, অবা- 
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বস্থিতচিন্ত হয়। ভবে গ্রহযোগ ও দৃষ্টি দ্বারা ফলাফলের তারতম্য হইতে পারে। 
যদি চন্দ্র শনি দ্বারা যুক্ত বা পূর্ণদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মানব সর্বদা চিন্তাযুক্ত, অর্প- 

দুঃখে অধিক অ্রিয়মাণ, সন্দিদ্ধ প্রকৃতি, ভবিষ্যত বিষয়ে ছুশ্চিন্তায় মগ্র হয়। কারণ 

শনি দুঃখ ও দ্রশ্চিন্তার কারক | বাস্তবিক চতুর্থভাঁব বলহীন 'ও চন্দ্র ছুর্বল ও 
শনি দ্বার! পীড়িত না হইলে মানব কখন৪ পাগল হয় না। 

৩। বুধ বুদ্ধির কারক ও বুধ বাঁলক। এইজন্ত বুধ চন্দ্রের সহিত যুক্ত বা 

চন্্র বুধ কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হইলে জাতক বুদ্ধিমান ও বাঁলকের স্তায় সরলচিত্ত হইয়া 
থাকে । চন্দ্র মনের কারক, তক্ন্ত স্ম'তিশক্তিরও ক|রক। এইজন্য চন্দ্র বল- 
শালী হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম ও ছাদশ ভিন্ন অন্যভাঁবগত হইলে মানব . স্মতিশক্তি-সম্প্ 
হয়। সেইরূপ চন্দ্র ও বুধ একত্র যুক্ত থাকিলে জাঁতক অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধি- 
মান হইয়া থাকে। চন্দ্র হইতে কেন্দ্র কোণগত বুধ শুভফলপ্রদ। 

৪। মঙ্গল সাহস ও পরাক্রমের কারক। এইজন্য মঙ্গল চক্রের সহিত যুক্ত 
হইলে বা চন্দ্র মঙ্গলদ্বারা পূর্ণদৃষ্ট হইলে জাতক ক্রোধী ও উদ্ধত প্রকৃতি হয়। কিন্ত 
& মঙ্গল তুঙ্গী বলবান্ হইলে, যদি তৃতীয়ভাঁবে পাঁপগ্রহ থাকে বা তৃতীয় ভাঁবাধি- 
পতি বলবান্ হয়, তাহ। হইলে জাতক বিশেষ কৌশলী, বিক্রমী, বীর ও সাহসী 
হইয়া থাকে । 

€ | শুক্র পত্বী ও কামবিষয়ক ব্যাপারের কারক ও শুক্র রজোগুণী, এই 
জন্য চন্দ্র শু্রের সহিত মিলিত হইলে ঝ| শুক্র কর্তৃক পূর্ণদষ্ট হইলে জাতক 
বিষয়ান্েষী, উচ্চাভিলাষী ও রজোগুণী হয়। তাহার চিত্ত সর্বদা কামাদি চিন্তায় 
রত থাকে ।' ্ 

নিশি শশিকুজসৌরাঃ স বিদ। জ্জোইহিন্চান্যে বুলসিতগতাঃ 
্ঃ ক্রুরসৌম্যাঃ ক্রমেণ। দ্বায়নদিবসহোর। মাসপৈঃ 
কালবীধ্যং শকুবুগুশুচরাছ্। বৃদ্ধিতো বীর্যযবস্তঃ ॥ 

চন্দ্র, মঙ্গল এবং শনি ইহার! রাত্রিতে বলবান্, বুধ দিবা ও রাত্রিতে এবং 
অন্ঠান্য গ্রহ অর্থাৎ রুবি, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহার! দ্িব1ভাগে বলবাঁন হয়। পাঁপ- 

গ্রহগণ রুষ্ণপক্ষে এবং শুভগ্রহগণ শুরুপক্ষে বলবান, হইয়! থাকে | “এত্ত 
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যে গ্রহ ষখন যে বৎসরের, যে মাসের, যে দিনের এব' যে হোরার অধিপতি হইয়া 

থাকে, তখন সেই গ্রহই বলবান্ হয়। 
শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, চক্র ও রবি, ইহার! পর পর যথাক্রমে বলবান্ 

হয়। জাতকে কিন্ প্রশ্নরক।লে লগ্নের অধিপতি গ্রহচ্বারা৷ বল জান! যায় যথ।,__ 

শনি লগ্গে থকিলে ষে পরিমাণ বল হইবে, তাহ] হইতে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে বুধ, 

বুধ হইতে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে শুক্র, শুক্র হইত চন্দ্র, এবং চন্দ্র হইতে রৰি 
ঘথোন্তর বলবান্ হইাবে। অর্থাৎ শনি একণুন শনি হইতে মঙ্গন ছুইগুণ, বুধ 

তিনগুণ, বৃহম্পাতি চাবি ৪৭ শুক পঞ্চ ও৭, চন্দ্র বড.৭ ৪ রবি সন্তপ্ড। বলবান্।, 
ঘথ! শনির বল ৮পল ৩৪বিপল; মঙ্গলের বল ১৭1ন ৮বিপল, "বুধের ২৫পল 

৪২বিপল; বৃহস্পতির ৩৪পল ১৪বিপণ ১ শুকরের ৪২শন ৫০ বিন) চক্রের ৫১ 

পপ ২৬বিপল এবং রবির বল ৬* পন । লগ্জাধিপতি গ্রহ দ্বর৷ বিবেচনা করিতে 

হইৰে। লগ্নাধিপতির ষে বল ৰল! হইল, তাহাতে লঞ্চের বল বুঝাইবে। ইহা 
কেই নিসর্গবল কহে ॥ 

দ্বতীয়োইধাায়। 
লগ্র-প্রকরণ। 

রাশীনাধুদয়োলগ্ন: তে তু মেষবৃষাদয়ঃ | 
দিবামানং দণ্ডষষ্টেস্তযক্ত। রাতে: প্রমাণকম্॥ 

লগ্ন বিজ্ঞান । 
রাশিদিগের উদয়ের নাম লগ্ন। মেষাদি দ্বাদশরাশি পূর্বদিকে য্থক্র-ম 

উদ্দি্ধ হইয়া লগ্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । প্রত্যেক অহোরাত্রের মধো 

যথাক্রমে দ্বাগটী রাশির উদয় হইয়া থাকে । এ দ্বাদশরাশির উদ্দয় সকল 

প্রদেশে এক সময় হয় না এবং লগ্রমানও সকল প্রদেশে সমান নহে, অর্থাৎ 

কলিকাতায় যখন মেষলগ্র উদিতাবস্থয় থাকে, তখন ইংলগ্, ফান্স, রুষিয়। প্রস্তুতি 

দেশে এ লগ্নের উদয় হয় না এবং কলিকাতায় যদি মেধলগ্রের উদ্দিতাবস্থার কাল 
৪ দও ৮ পল ৯ বিপল হয়, তাহা হইলে মহীশুর এবং কাশ্মীরে মেষ লগ্নের মীন ৪ 
দণ্ড ৮ পল ৯ বিপল হইবে ন|।  এইহেতু পাঠকবর্গের সুবিধার্থ বঙ্গদেশের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রমেশের অয়নাংশ শোধিত লগ্রমানের তাঁলিক1 পরপৃষ্ঠে প্রদত্ত হইল। " 

প্র 



জ্যোতিষ-প্রভাকর । 
রঙ 

৪২ 

১৩
৬ 

০
1
2
1
0
 

1
 

১৯
, 

০1
০8
10
 

|
 

-**
 

৮1
41
0.
 

5৪ 
০ 

উ 
৭৪

1০
 

এ
 

৭ 
91
৭8
10
, 

৯ 
৬ 

২৭
81

০.
 

৮
 

ূ
 

০০০
 

২1
০৪
1০
. 

|
 

-**
 

প)
1৩
21
0 

ন৫
[6
31
2 

|
 

৮ 
২৪
15
21
0 

|
 

.,. 
৭2

10
 

|
 

**+
 

০০
1 

82
10

, 
৪
 

তত
 

ইা
ন)
8 

|
 

58
৮8

8 
1
 

৮2
২০

৪)
 

তি 
৫2
60
9 

15
51
12
18
21
8 

1...
 

৩৪
1০

৪ 
৮
৮
 

| 
৮
২
৪
6
2
 

৮ 
০6

:8
18

61
5 

!
 

০৯
০ 

১৮
৪1
১৫
15
 

* 
৪8
০1
)₹
15
 

9
1
8
0
1
8
 

৯৪
৬ 

82
15

61
8 

8
 

|
 

61
88
1 

|
 

***
 

৮1
০৪
1)
 

|
 

**
* 

€৫
1২
০1
১ 

[
 

5৪
 

০1
৯৪

1 
|... 

৮1
৩0

1)
 

|
 

৯,
 

26
19
০9
1$
 

উ
এ
খ
ট
 

|
 

8৩
18
81
5 

* 
2
9
8
1
 

৪ 
ই 

1
৭
০
1
 

|
 

**
* 

৭
৬
০
১
 

|
 

"৮
 

০
০
2
 

|
 

"7
 

২
1
৮
০
১
 

1
৫
,
 

|
 

***
 

98
15

01
3 

|
 

:-, 
০৪
81
৭০
42
 

|
 

"** 
98

18
€1

) 
|
 

**
* 

* 
২1

০0
2 

নর
 

৯1
০০

৯ 
০০৪

 
৪
8
1
৩
)
 

1
৬
 

১০৪
 

86
1৫
81
2 

নু
 

১
২
৩
০
১
 

৪
1
৩
০
5
 

7
1
০
০
1
 

|
 

**,
 

৩
০
০
 

* 
58

1২
01

5 
১1
৫)
 

ও 

-*
* 

২
2
8
1
5
 

|
 

** 
98
18
81
 

|
 

'** 
০২
1৩
০।
১ 

|
 

***
 

২
১
০
৪
)
 

|
 

.**
০ 

৯
1
০
8
1
 

৪ 
85
15
81
8 

৫
3
৬
 

* 
০০
1০
০ 

* 
৮৫

০০
1)

 
|
 

***
 

০6
২1
2 

|
 

***
 

৭
২
২
২
1
 

|
 

.**৯ 
০
১
1
2
 

রি 
নি

৬০
৯ 

১1
৩]
 

১)
1৭
81
৪ 

|
 

***
 

0১
1৬

৪1
8 

|
 

'**
 

₹৪
81
৫1
8 

৯
০
১
1
8
 

01
5৪

8 
৮ 

4
৫
2
1
৭
 

৮
 

১৫
1৪
 

|
 

***
 

28
1২

18
 

|
 

***
 

1
0
1
1
8
 

1
 

***
 

২৫
14

8 
|
 

*
*
*
,
২
ই
1
4
8
 

্ 
০1

4৪
 

হ
ে
 

্ 
১1

1১
৩ 

১৮
24

2 
৮1
12
5 

1১
11

81
5 

1১
15

 
1০

11
01

5 
৮1
12
৬ 

৮1
28
2 

|
 

৫
৮
 

৯৮
৫ 

৪৮
৪ 

15
78
9 

২
৫
1
 

50
52

8)
 

1৫
০1
 

১1
52

8)
 

1৫
৮1

০ 
)২

৫৭
)1

5 
৯
 

৩৫
১৫

, 
৪ 

৮1
৬৯
 

ই
 

৯০
 

ইউ
৪৩
৪ 

৮
 

ইচ
৪1

৫4
 

১
 

৯৮
৪৪
 

ই৪
৩৮
১৪
, 

[1
৯1

 
18
51
85
) 

1:2
801

৯59
 

হ
ত
 

এ
ও
,
 

১৪
 

8. 
18
৯৭
৯ 

|
 

১৪
৪,

 
৮৯

৮ 
1
 

৯৫
. 

৪ 
81
5৪
৭ 

৪. 
৪1
৮৬
৮]
 

|
 

হি
ইহ

ীত
 

ভি
ত]

 
৯
৮
০
১
 

1
9
৯
৬
৬
 

| 1৬12116 চ1১21:5 
2৯11৮) 

৮
১
৩
 
৮৩০৯ 

১৪) ৪০] ৮1825 



ছিতীয়োহধ্যায় | ্ 2৩ 

লগ্রনির্ণয় প্রণালী । 

কোন নির্দিষ্ট সময়ের লগ্নস্থির করিতে হইলে অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট 

সময়ে কোঁন একটী বাঁলকের জন্ম হইলে কিন্বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক এফটা 

প্রশ্ন করা হইলে, বাঁলকটার কোন্ লগ্নে জন্ম হইয়াছে, অথব! কোন্ লগ্থে প্রশ্ন 
করা হইয়াছে ইহা! জ|নিতে হইলে কিরূপে লগ্ন নির্ণয় করিতে হয়, তাহা ক্রমান্য়ে 
বলা হইতেছে । অগ্রে জন্মদিনের রবিভুক্তি স্তির করিতে হইবে। কিরূপে 
রবিঙুক্কি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা সংজ্ঞাধ্যায়ে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে । 

দিবাভাগে জন্মগ্রহণ করিলে বাঁ প্রশ্ন হইলে উদয় লগ্নের রবিভুক্তি জানিতে 

হয় এবং রাত্রিকাঁলে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে অন্ত লগ্নের রবিভূক্তি জানা আবস্তক। 

প্রতি মাসে প্রতি দিনেরই উদয় ও অস্ত লগ্ন মানের লগ্রভুক্তি বা রবিভুক্তি গুপ্ত- 
প্রেশা্দি পঞ্জিকায় লিখিত থাকে । এইরপে নির্দিষ্ট দিনের উদয় বা অন্তলগ্নের 

রবিভুক্তি বদে লগ্নের অবশিষ্ট ভোগ্য অংশ যাহা থাকিবে, তাহার সহিত পর পর 

লগ্মের মান ক্রমান্বয়ে যোগ করিবেন; যখন দেখিবেন যে, ইঞ্টদণ্ড পলাঁদি সমষ্টা 
কৃত লগ্নমানের মধ্যে শেষলগ্নের দণ্ড পলাদির মধ্যে অন্তনিহিত হইয়াছে এবং 
শেষ-লগ্নের পুর্ব লগ্নের দণ্ড পলারদিকে অতিক্রম করিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে 

যে, উক্ত শেষের লগ্নটাই উদিত লগ্ন অর্থাৎ উক্ত লগ্নেই জন্ম বা প্রশ্ন হইয়াছে। 

এক্ষণে অভীষ্ট সময়ের লগ্ন নিরূপণ কিরূপে করিতে হয়, তাহা উদাহরণ মহ 

"লিখিত হইতেছে । দিবাজন্ুস্থলে জন্মসময়ের ঘণ্টা! মিনিট হইতে কুর্য্োদয় ঘণ্টা 

মিনিট এবং বাত্রিজন্স্থলে স্র্ধ্যাস্ত ঘণ্টা মিনিট বাদ দিয়া, অবশিষ্ট ঘণ্ট। মিনিটকে 

২৩* আঁড়াই দণ্ড দ্বারা গুণ করিলে যত হয়, তাহাই ইষ্টদ্ণ্পল হইবে। 
উদাহরণ যথা শকাব্দ: ১৮২৭, সন ১৩১২ সাল ১৫ই অগ্রহায়ণ ইং রাত্রি 

৮ টা ৫৮ মিনিট সময়ে কোন একটা বালক ভূমিষ্ঠ হইজ়্াছে, উহার কোন্ লগ্নে 

জন্ম হইয়াছে? 

গুধপ্রেশাদি পঞ্জিকা মতে এ দিন সৃরয্যান্ত লময় ৫ট1! ১২ মিনিট ৩৮ সেকেও, 
জন্ম সময় ৮টা ৫৮ মিনিট হইতে বাদ দিয়া ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ২২ সেকেও অবশিষ্ট 
থাকিল। উদ্বাকে দণ্ড পলাদিতে পরিণত করিলে, ঈদণ্ড ২৩পল ২৫বিপপ হয়। 



৪8 | জ্যেতিষগ্রভা কর | 

অতএব এক্ষণে জীন! গে, সুর্ধযান্তের পর ৩, ১২ মি, ৩০ সে, রাজিতে, ৯দণ্ড 
২৩পল ২৫ বিপল রাত্রি সময়ে বাঁক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে । এ জাত দণ্ডাদি কোন্ 
লগ্নের অন্তর্গত দেখিতে হইলে, পূর্বোলিখিত নিয়মানুসাঁরে এ দিনের অন্তলগ্ 
( বৃষের লগ্নভুক্তি রবিভুক্তি ) ২২৩।১* বিপল বৃষ লগ্নের মান দণ্ডাদি ৪1৫১।২১ 

হইতে বাদ দিয়া, অবশিষ্ট ২ঘগু ২৮পল ১১বিপল থাকিল,উহাই বৃষের ভোগ্যাংশ। 
উহ্বার সহিত মিথুন লগ্মমান দং ৫1২৯1৫৩ বিপল যোগ দিয়া দং ৭1৫৮৪ হইল, 
উহাতে কর্কট লগ্রমান ৫১1১৮ যৌগ দিয়া দং ১৩/৩৮২২ হুইল ; অতএব এক্ষণে 

জানা গেল যে, রাত্রি ৯ঈদগ ২৩পল ২৫বিপল সময়ে জন্ম হওয়ায় উক্ত শিশুর 
কর্কটলগ্নে জন্ম হইয়াছে, তাহাঁতে কোন সংশয় নাই; এইরূপ নিয়মান্ুসারে : 
দিব! ও রাত্রির নিরূপিত জন্ম সময়ে, উদয়-ঘণন্টা, উদয়-লগ্ন এবং অস্ত-ঘণ্টা, অস্ত লগ 

হইতে প্রাপ্ত ঘণ্টা! বাদ দিয়া, ইদগাঁনয়নকরতঃ এবং লগ্মান হইতে লগ্নতু কত 

বাদ দিয়া পর পর লগ্রম/ন যোগু করতঃ অভীষ্ট সময়ের লগ্রস্থির করিতে হইবে। 

২।৩ পলের অগ্র পশ্চাৎ বশতঃ যে স্থলে পুর্ব বা পশ্চাদ্বত্তী লগ্নের সংশঃ 
হইবে, সেই স্থলে পশ্চাল্লিখিত লগ্ন পরীক্ষার নিয়মাবলীর দ্বারা পরীক্ষা করি 

রগ্রস্থির করিতে হইবে । লগ্নস্থির না হইলৈ, জাতকের ফলাফল কিছুই মিলিৰে 
না। লগ্মের আর একটি নাম উদয়, এই উদয় অনুসারেই জাতক গুভান্ভ. 
ফলভোগ করিয়া থাকে। খাহার যেরূপ উদয়, তাহার তদনুয়িপ ফল হয়। 
সর্বাগ্রে অতি যত্র সহকারে সুক্মগণনায় এবং বিশেষ পরীক্ষায় লগ্নের পরীক্ষা 

করিয়! উদয়-লগ্রস্থির নিশ্চয় করিবে। উক্ত স্ুল নিয়ম ব্যতীত লগ্ন নিরূপণ 

করিবার অন্ত প্রকার সুল্ম নিয়ম 'আছে, তন্্ার] অতি সমথজে ও অল্প সময়ে লগ্নের 

ক অংশে জন্ম হইয়াঁছে, তাঁহ! অতি সুস্মরূপে জানা যায়। ক্রিস্ত লে নিয়ম 

€থম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে কিছু কঠিন হইবে । উহাকে ল্পাক্ষুট গণনা কহে 
রূবিষ্ফুট হইতে লগ্নম্ফুট গণনা! নিরূপিত হইয়া থাকে । 

পাঠকবর্গের সুৃবিধার্থ উহ এই অধ্যায়ের শেষভাগে প্রকাশিত হইবে। 

জন্মশকাঁব্দা ও মাসাদি লিখিবার প্রণালী । 

কোঠ্ীর উপরিভাগে-_জন্মশক, জদ্মমাস, জন্মদিন ও দণ্ডাদি লিখিডে হয়। 
'পগমে জন্ম শকাবার সংখ্যা, তৎপরে জন্মমাসের পুর্বমাসের- সংখা, তৎপরে 



দ্বিতীয়োহধ্যায় । ৪: 

জন্মদিনের পূর্ববদিনের সংখ্যা, তৎপরে জাতাহের যত দণ্ড ও যত পলের সময় জন্ম 

হইয়াছে, তাহার সংখ্য। ক্রমান্বয়ে পুর্ণচ্ছেদ দিয়া লিখিতে হয়। বৈশাখ মাসে 
জন্ম হইলে মাপাঙ্কের স্থযনে শূন্য লিখিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ মাসে জন্ম হইলে 

মাসাঙ্কের স্থানে ১লিখিতে হইবে । চৈত্র মাসে জন্ম হইলে মাসাক্কের স্থানে ১১ 
লিখিতে হইবে। জন্ম তারিখ সন্বন্ধেও এইরূপ জানিবেন অর্থাৎ মাসের ১২ই 
তারিখে জন্ম হইলে জন্মদিন স্থ(নে ১১ রাখিতে হইবে। তৎপরে ঘত দণ্ড পল ও 

বিপল হইয়াছে, তাহার অঙ্ক ক্রমান্বয়ে পূর্ণচ্ছেদ দিয়! লিখিতে হইবে । 

উদাহুণ। 

' মনে করুন, কোন বালক ১৩১০ সালের ১৩ই চৈত্র বেলা ৬ ৪২ পল 

৩*বিপল সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; অতএব উহার জন্ম শকাঁবাঁদি এইরূপে 

লিখিতে হইবে যথা ১৮২৫1১১।১২।৬/৪২৩০ | 
পাঠকবর্গের সুবিধার্থ নিয়ে এই কে।চীর জন্ম-কুগুলী চক্র দেওয়। গেল। 

নং ল্োঠী। 

শকাব্দাঃ ১৮২৫।১১।১২৬1৪২।৩* 

পুব্বাহ জাতাহ 

ঙ ঙ € প থু ৬, 

সা ৩৯ টে ১ ৩২ 

১ও ৩১ ৩৩ € ১৫২ খপ 

৫৯ ৩১ ৩৪ ৫৯১ ১১ ঙ্ 

৬ ১ ১২ ৪৩ ৩ ১৩ 

দিবা ৩০।১০।২৭ দিব। ৩১।১৩1৪৭ 

১নং। কোঠীতে জাতকের জন্মক1লে চন্দ্র কর্কট রাঁশিতে থাকায় জাতকের 

ককটরাশি ও তাহার রাশ্তাশ্রিত নাম হরেস্ত্রচন্ত্র হইল। 

পুনর্বন্থ নক্ষজ্জের চতুর্থপাদে জন্ম হওয়ায় জাতকের নক্ষত্রপাদাশ্রিত না:, 

হি দাশ র ছারা হীরালাল হইল। (৭ পৃষ্ঠায় শতপদচক্র দ্রষ্টব্য). 



৪৬ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর | 

দ্বিতীয় উদাহরণ । . 

দ্িবাভাগে জন্ম হইলে কিরূপে লগ্ননিবূ্পণ করিতে হয়, এক্ষণে নিয়ে তাহাই 
দেখান যাইতেছে । 

১৮২৭ শকাবীয় ১৭ই আশ্বিন ত/রিখে বেল। ইং ১১ট ৫৯ মিনিট ৩১সেকেও্ 

সময়ে বা ১৫দণ্ড ১০পল সময়ে একটী বালক জন্মগ্রহণ করিয়।ছে। উক্ত 

বালকটা কোন্ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? 

দিবাভাগে জন্ম হওয়ায় উদয় লগ্নের রবিতুক্তি জানিতে হইবে । আখিন মাসে 

কম্ঠারাশিতে হূর্য্যের উদয় এবং মীন রাশিতে অন্ত হইয়া থাকে, স্তরাং কন্তা 
উদয় লগ্র। জাতকের দিবসে জন্ম হওয়ায় উদয় লগ্ন হইতে গণনা করা 

যাইতেছে । 

কন্ত। লগ্নমান ক ** ৫1২৯1৪৬ 

১৭ই আশ্বিনের রবিভুক্তি *** ৩81৯৮ 
কন্ত। ভোগ্যমান ** তত ২২৫২২ 

তুলা লগ্রমানা 2 ৫1৩৭৮ 

বৃশ্চিক লগ্মমান ** ৫18 ০1১৫ 

সমন্টি ০০, ০০" ১৩৪২৪ ৫ 

ধনু লগ্রমান রঃ টি €1১৬।৭ 

সম ৮০০ ৪০, ১৮৫৮৫২ 

বৃশ্চিক লগ্রমান পর্য্স্ত যোগ করিয়া দেখা গেল ষে, জাতদণও্ সমষ্টাকাত লগ্ন- 

মান অপেক্গ৷ী অধিক হইতেছে, স্ৃতরাঁং ইহাতে আরও লগ্রমান যোগ করার 

এয়োজন দেখ। ষাইতেছে। তৎপরে ধনু লগ্নমান যোগ করিয়া দেখা গেল ষে, 
জাতদ্ড পলাদি সমস্টাকুৃত লগ্নমানের অন্তনিহিত হইয়াছে, অতএব জাতকের ধনুলগ্ 

স্থিরীকৃত হইল। 

নিয়ে এই কোষ্ীর রাশিচক্র অস্কিত করিয়। তাহাতে জাতকের জন্মক।লীন 

এরহ-সংস্থান প্রদত্ত হইল । 



দ্বিতীয়োহধ্যায়। ৪৭ 

২ নং 

শক: ১৮২৭৫1১৬1১৫।১০।০ | 

পূর্ববাহ 
৮ ১৬ ১ 

৪ ২৯ ৭ 

৩১ 8৪ ০ 

৩৬ ্ ৫২ 

শো পপ ৩১ 

৭ ১ 

দিবা ২৯৩৬ 

২ নং। কোঁঠীতে জাতকের জন্মকালে চন্দ্র বৃশ্চিক রাশিতে থাকায় জাতকের 

বৃশ্চিক রাশি ও রাশ্যাশ্রিভনাম নগেন্দ্র হইল এবং অন্ুরাধ। নক্ষত্রের চতুর্থ পাদে 
জন্ম হওয়ায় নক্ত্র পাদাশিত নাম নেপালচন্দ্র হইল । 

বখন সন্ধিস্থলে লগ্ন হয় অর্থাৎ জাতদণ্ড পলাদি সমষটীক্কত লগ্রমানের দণ্ড 

পলাদির সহিত প্রায় সমান হয়, তখন বিশেষ সতর্কতার সহিত লগ্ন নির্ণয় কর। 

আবশ্তক | লগ্ন সন্দেহজনক হইলে সুবীগণ পশ্চান্লিথিত লগ্নপরীক্ষার নিয়মা- 

' বলী দ্বারা লগ্ন ঠিক করিয়া! লইবেন । যেহেতু লগ্ন ঠিক না হইলে জাতক-জীৰনের 

গুভাগুভ ফল কিছুই মিলিবে না। 

গুলিকাঁদি-পঞ্চ সাঁধনম্। 

রবিবারাদি শন্ন্তং গুলিকাদি নিরূপ্যতে। 

দিবসানই্টধাকৃত্ব। বারেশাদগণয়েত ক্রমাত ॥ 

অষ্টমাংশে নিরীশঃ স্যাচ্ছন্যংশে। গুলিকঃ স্মৃতঃ | 

রাত্রিরপ্যষ্টধা তন্কে! বারেশাৎ পঞ্চমাদিতঃ ॥ 



৪৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

গণয়েদই্মঃ *তে নিষ্পত্তিঃ পরিকীন্তিতঃ। 

শন্যংশে গুলিকঃ প্রোক্ত। শুর্্বংশে যমঘ্টকঃ ॥ 

ভৌম্যাংশে মৃত্যুরাদিক্টো রব্যাংশে কালদংজ্ঞকঃ | 

সৌম্যাংশেহদ্ধ প্রহরকঃ স্পক্টকণ্ম প্রদেশকঃ ॥ 

গুলিকাদিসাধন। 

জন্মদিবসীয় দিনমা্নকে ৮ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই বারাধিপতি হইতে 
প্রথমাদি সপ্তম পর্য্স্ত, প্রত্যেক ভাগের অধিপতি স্থির করিতে হইবে; অষ্টম 

ভাগের অধিপতি নাই। রব্যাদি সর্ণঝারে ষে ভাগের অধিপতি শান, সেই 

ভাগের নামই গুলিক হইম্জা থাকে । 

উদাহরণ যথা ;--- 

রবিবারে সপ্তমভাগ, সোমবারে ৬ষ্ঠ, মঙ্গলবারে ৫ম, বুধবারে ৪র্থ, বৃহস্পতি- 

বারে ওয়, শুক্রবরে ২য়, এবং শনিবারে প্রথমভাগ গুলিক সংজক হয়। রাত্রি 
জন্মপক্ষে জন্মদিবসীয় রাত্রিমানকে ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া জন্মবারাধিপতির 

পঞ্চমব!রাপিপতি হইতে, যখ।ক্রমে প্রথমাদি সপ্তমভাগের অধিপতি নির্ণয় করিবে। 
রাত্রিতে9 অষ্টমভ।গের অধিপতি নাই, এবং সপ্ধমবাঁরের শনির ভাগই গুলিক 

,সংজ্ঞক হইবে। উদ্ীভরণ'যথা ;_-রবিবাঁরে ওয়, সোমবার ২য়, মঙ্গলবারে ১ম, 

বুধবারে ৭ম, বৃহম্পতিবারে ৬ষ্ঠ, শুক্রবারে ৫ম, এবং শনিবারে ৪র্থভাগ গুলিক 
ধজ্ঞক হয়। এইবূপে রব্যাদি সপ্তবারে দিবা ও বাত্রিজন্স্ূলে বৃহস্পতির 

তাগের নাম যমঘ-্টক, মঙ্গলের ভাগ মৃত্যুসংজ্ঞক, রবির ভাগ কালসংজ্ঞক, এবং 

বুধের ভাগ অর্দ-প্রহর-সংজ্ঞক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। | 

এক্ষণে গুলিক-ভাগ হইতে গুলিক-লগ্ন সাধনের নিয়ম লিখিত হইতেছে, 

যথ| )--৩০শে বৈশাখ দিনমান ৩২দও ৪* পল। উঠার অষ্টম ভাগ ৪দও ৫পল। 
রবিবারে জন্ম, অতএব সপ্তমভাগ গুলিক সংজ্ঞক. হওয়ায়, ৭ দ্বারা উহাকে গুণ 

করিলে ২৮দগড ৩৫পল হুইল, ইহাই গুপিকেষ্ট দণ্ড পল বুঝিতে হইবে । অতঃপর 

'লগ্লানয়ন রীতি অনুসারে উক্ত ২৮দড ৩৫ পল সময়ে গুলিক স্ফুটরাঠাদি 



দ্বিতীয়োহধ্যাপ। ৪৯ 

শুট রাশ্যাদি ৬৮/৩২1৪৪ হইল। অতএব এক্ষণে জানা গেল যে, ৩*শে বৈশাখ 
রবিবারে জন্ম অনুসারে তুল্লারাশির ৯ অংশে গুলিকলগন্ফুট নিরূপিত হইল। 
এই গুলিকলগ্, জন্ম-কুণ্ডলীতে বিন্য।স করিয়া জাতকের শুভাশুভ ফল কল্পনা 

করিতে হয়। পরাশর সংহিতায় ও জৈমিনীস্বত্রে উক্ত গুলিক-নবাংশ হইতে 
বহুবিধ শুভাশুভ ফল নির্ণীত হুইয়াছে। 

গুলিকগুণক ধ্রুবাস্ক-চক্র | 

লগ্ন-পরীক্ষা । 
পিতুর্জাতঃ পরোক্ষস্য লগ্মমিন্দাবপস্ঠুতি । 
বিদেশস্থস্ত চরভে মধ্যাদৃভষ্টে দিবাকরে ॥ 

জদ্মপঞ্নে যদি চন্দ্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে পিতার অসন্নিধানে 
জম্ম জানা যায়। আর যদি লগ্নে চন্দ্রের দৃ্টি না থাকে এবং লগ্নের অষ্টমে কিনব! 
নবমে রবি থাকেন, আর এ অষ্টম কিছ! নবম রাশি চররাশি হয়। তাহ! হইলে 
জন্মকালে পিতা৷ বিদেশে ছিলেন, ইহা! জানা যায়। আর এরাশি যদি স্থির 
হয়, তবে তাহ!র পিতা দেশে থাকা সত্বেও অসন্নিধানে তাহার জন্ম হয়। আর 

যি এ রাশি দ্যাত্মক রাশি হয়, তাহা হইলে বালকের জন্মকালে পিতা শ্বঘেশ 
ও বিদেশ ইহার মধ্যবর্তী পথে ছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ | 

উদয়স্েছপি বা মন্দে কুজে বাস্তং সমাগতে । 

স্থিতে বান্ধঃ ক্ষপানাথে শশাক্কহৃতশুক্রয়োঃ ॥ ২ 

. জন্মলঞ্জে যর্দি শনি থাকে, অথবা জগ্মলগ্নের সপ্তমে মঙ্গল থাকে, তাহা 
₹ইলে পিতার অসাক্ষাতে বালকের জন্ম স্থির করিবে। আর জস্বকালে নহি ' 

ধা 



৫৯ জ্যোতিব-্প্রভাকর । 

বুধ"ও শুক্র এই ছই গ্রহের মধ্যে চল্জা থাকে, হাহা পিতার অসাক্ষাতে 

জগ্ম'জানা যায় ॥ ২। 

শশাঙ্কে পাপলগ্নে বা বুশ্চিকেশ ত্রিভাগগে। 

শুভৈঃ স্বাযস্থিতেজ্জাতঃ সর্পস্তছেতিতোপি বা! ॥ 

যদ্দি জন্মকাঁলে চন্দ্র মঙ্গলের দ্রেক্কাণে অর্থাৎ মেষের প্রথম, কর্কটের 

ঘিতীয়, সিংহের তৃতীয়, বৃশ্চিকের প্রথম, ধনুর দ্বিতীয় ও মীনের তৃতীয়, ইহা 
দিগের কোন এক দ্রেককাণে থাকে, এবং লগ্নের দ্বিতীয় ও একাদশ স্থানে 
যদি শুভ গ্রহের অবস্থান হয়, তাহ। হইলে প্রন্থতি সর্প প্রসব করিয়াছে, 

জানিতে হইবে । আর জন্মলগ্রের অধিপতি যদ্দি পাঁপগ্রহ হয় এবং এ লগ্নের 

মঙ্গলের দ্রেকাণে জন্ম হয়, তাহী হুইলে প্ররন্থতি র্পবেষটিতসস্তান প্রসৰ 
করিয়ছে, জান যায় ॥ ৩ ॥ 

চতুষ্পদ-গতে ভানৌ শেবৈবীর্ধ্য-সমস্থিতৈঃ। 

দ্বিতনুস্থৈষ্চ যমলে৷ ভবতঃ কোশবেষ্টিতো ॥ ৪ 
জন্মকালে যণ্দ রবি চতুষ্পদ রাশি অর্থাৎ মেষ, বুঝ, সিংহ, ধন্থুর পরার 

এবং মকরের পূর্ববার্ধ ইহাদিগের কোঁন এক রাশিতে অবস্থিতি করে এবং 
অন্তান্ত গ্রহগণ, যদি ছ্ধযাত্মক রাশিতে সবল থাকে, তাহ! হইলে প্রস্থতি যুগ্ম 
সম্ভান প্রসব করিবে ॥ ৪ ॥ 

ছাগশসিংহ-বৃষৈল গ্নে ততশ্থে সৌরেহথবা কুজে। 

রাশ্তংশ-সদৃশে গাত্রে জায়তে নালবেস্িতঃ ॥ , 
যদি মেষ, সিংহ ও বৃষ ইহাদিগের কোন একটী রাশি জন্মলগ্ন হয় এবং তাহাতে 
যদি শনি কিন্বা মঙ্গল অবস্থিতি করে, তাহা হইলে গর্ভস্থ সম্তান নাড়ী-বেষিত 
হুইয়। ছুমিষ্ঠ হইবে। এ জাতবালকের কোন্ অঙ্গ নাঁড়ী দ্বারা বেষ্টিত ছিল 
তাহ। জানিতে হইলে লগ্নকে নবাংশ করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন্ নবাংশে 
জন্ম হইয়াছে, তাহা! জানিয়া সেই নবাংশ যে রাশি হইবে, অঙ্গ বিভাগ মতে 
সেই রাশিতে যে অঙ্গ বুঝাইবে, সেই. অঙ্গে বির রা ৪ ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছে. জানিতে হইবে, ॥ ৫ ॥. | 



ছিতীয়োধ্ধ্যায়। ৫১ 

পূর্ণে শশিনি স্বরাশিগে সৌম্যে লগ্নগতে শুভে সুখে । 
লগ্নে জলজেহস্তগেইপি ব! চন্ত্রে তোয়গতা পুসূয়তে ॥ ৬ 

জন্মকাঁলে যদি পুর্ণচন্্র কর্কট রাশিতে, বুধ জন্মলগ্রে এবং বৃহস্পতি লগ্নে 
চতুর্থস্থানে থাকেন, তাহ! হইলে প্রশ্থতি নৌকাতে প্রসব করিয়াছে জানা যায়) 
অথব| জন্মলগ্ন যদি জলরাশি অর্থাৎ কর্কট, মকরের পরার্ধ এবং মীনরাশি 
হয় এবং চন্দ্র যদি জন্মলগ্রের সপ্রমস্থানে থাকে, তাহা হইলেও নৌকায় জন্ম 
জানা যায় ॥ ৬॥ 

আপ্যোদয়মাপ্যগঃ শশী সম্পূর্ণঃ সমবেক্ষতেহথবা। 
মেষুরণ-বন্ধুলগ্নগঃ হ্যা সুতিঃ সলিলে ন সংশয়ঃ ॥ ৭ 

যদ্দি জল রাশিতে কোন বালকের জন্ম হয়, তাহা হইলে জল সমীপে জন্ম 

হইয়াছে জানিতে হইবে । আর তোন বাঁলকের জন্ম কালে যদি চন্দ্র জল 
রাশিতে থ|কে, কিন্বা জন্মকাঁলে যদি পূর্ণচন্ত্র কগ্রকে দৃষ্টি করে, অথবা জন্ম 

কালে যদি চক্জী লঞ্নের চতুর্থ বা দশম স্থানে থাকে, তাহা! হইলেও বালকের জল 

সমীপে জন স্থির করিবে ॥ ৭॥ | 

 উদয়োড়€ পয়োবয়স্থিতে গুপ্ত্যাং পাপনিরীক্ষিতে যমে। 

অলিকর্কিযুতে বিলগ্রগে সৌরে শীতকরেক্ষিতেহবটে ॥ ৮ 

গুপ্তস্থানে জন্মযোগ যথা ;-_বাঁলকের জন্মলগ্নে যদি চন্দ্র অবস্থিতি করে, এ 

লগ্রের দ্বাদশস্থানে শনি থাকে, এঁ শনির প্রতি যদি অন্ত কো।নপাপ গ্রহের দৃষ্টি 

থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রস্থতি কারাগারে থাকিয়া প্রসব করিয়াছে, জানিতে 

হইবে। আর কোন বালকের জন্মলগ্ন যদি কর্কট কিন্বা বৃশ্চিক রাশি হয়, 
সেই লগ্নে যদি শনি অবস্থিতি করে এবং এ শনির প্রতি যদি চক্রের দৃষ্টি থাকে, 
তাহ! হইলে গর্ভমধ্যে প্রসব হইয়াছে জানা যাঁয় ॥ ৮ ॥ 

মন্দেইজগতে বিলগ্রগে বুধসূর্্যেন্ুনিরীক্ষিতে ক্রমাৎ । 
ক্রীড়া-ভবনে ছুরালয়ে সোখর-ভূমিষু চ প্রসূয়তে ॥ ৯ 

যদ্দি কোন বালকের জলরাশিতে জন্মলগ্ন হয়, খী' রাশিতে শনি অবস্থিতি 
করে এবং এ শনির প্রতি বুধ গ্রহের দৃষ্টি থাঁকে, তাহা হইলে ক্রীড়া গৃহে 



৫২ জ্যোতিধ-প্রাকয় । 

প্রসব হইয়াছে জানিবে। আর উত্তরূপ শনির প্রতি হদি রবির দৃষ্টি থাকে, 
তাহ! হইলে দ্েবালয়ে প্রসব জানা যায়, এ্রবং যদি উক্তরূপ 'শনির গ্রতি চোর 

দৃষ্টি থাকে, তাহা! হইলে বালুকাময়স্থানে অর্থাৎ মরুদুমিতে প্রতি প্রসব 
করিয়াছে, স্থির করিবে ॥ ৯ ॥ 

ক্রুরক্ষগতাবশোভনে সূর্ধ্যাদ্দ্যুননবাতুজ-স্থিতৌ । 
বন্ধস্ত পিতা! বিদেশগঃ স্ব বা রাশিবশাদখো। পথথি ॥ ১০ 

যদি জন্মকালে দুইটি ক্রুর গ্রহ অর্থাৎ শনি ও মঙ্গল কোন এক ক্রু 
রাশিতে অর্থাৎ মেষ, সিংহ, কর্কট, মকর কিন্বা কুস্ত রাশিতে অথবা! ক্ষীণ 

চন্দ্রের গৃহ কর্কট এবং পাঁপযুক্ত বুধের ক্ষেত্র মিথুন বা! কন্া রাশিতে অবস্থিত 
হয় এবং এ সকল রাশি যদি রবির পঞ্চম, সপ্তম বা নবম হয়, তীহা হইলে 
ব।লকের জন্মকালে তাহার পিতা বন্ধনে অবস্থিত ছিল। আর যদি জন্মকালে 

রবি চর রাশিতে অবস্থিতি করে, তাহ হইলে বালকের জন্মকালে তাহার পিতা 

বিদেশে বন্ধনে ছিল, জানা যায়। এর রবি বালকের জন্মকালে স্থিররাশিতে 

অবস্থিত হইলে এ সময়ে বালকের পিতা! দ্বদেশেই বন্ধনে ছিল, স্থির করিবে। 
আর যদ্দি কোন বালকের জন্মকালে হ্যাত্যক রাশিতে রবি থাকে, তাহা হইলে 

ধ সময়ে তাহার পিত৷ স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে, পথিমধ্যে বন্ধনে পতিত 

হইয়াছে, জানিতে হইবে ॥ ১* ॥ 

চক্্ররাশ্মধিপো যত্র তত্রিকোগমথাপিবা । 

তত্সপগ্তম-ব্রিকোণম্বাতল্লগ্নং পরিকীন্তিতং ॥ ১১ 
চন্দ্র এবং রাশ্ঠধিপগ্রহ যে স্থানে থাকিবে, তথায় অথবা! তাহার পঞ্চম নবম 

কিছ্বা তাহার সথমের ত্রিকোণস্থানে বা সপ্তমে লগ্ন হইবে ॥ ১১ ॥ $ 

চন্্র রাশ্ঠধিপতির অবস্থিতি স্থান হইতে উক্ত যে ছয়টা স্থানে জন্মলগ়ের 
সম্ভাবনা! লিখিত হইল, উক্ত স্থান ব্যতীত অন্তস্থানে যে লগ্ন হইবে না, এমত নহে, 
ভবে অধিকাংশ স্থলেই প্রায় উক্ত নিয়মে লগ্নের অবস্থান হুইতে দেখা যায় ॥১১। 

রবিস্থিত-নক্ষত্রাল্পগ্রপরীক্ষ1 । 

বন্সিমক্ষে স্থিতে! ভানুস্তদেব সপুমেহপিবা!। 
যাবদ্ দবিপ্রহরং ডেয়ং পশ্চাদ্ঘাদশতেপুনঃ ॥ ১২ 



ছিতীয়োহধ্যায়। €৩ 

সপ্তুদশভে তু রাত্রৌ যাবদ্ যামো! ভবেদ্ছয়ম্। 
চতুর্বির্বংশতিভে পশ্চাজ্জীতলগ্রমুদাহাতম্ ॥ ১৩ 

রবিস্থিত-নক্ষত্রান্ুসারে লগ্র-পরীক্ষা ;-_যদি দিবা ছুই গ্রহরের 
মধ্যে জম্ম হয়, তাঁহা হইলে রবি যে নক্ষত্রে আছেন, সেই নক্ষত্রে অর্থাৎ সেই 

নক্ষত্র ঘটিত যে রাশি, অথব! রবিস্থিত নক্ষত্র ভইতে সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হয়, 
সেই রাশি জন্মলগ্ন হইয়া থাকে ৷ দিব! ছুই প্রহরের পর সন্ধ্যাপর্য্স্ত রবিভোগ্য 
নক্ষত্র হইতে দ্বাদশ নক্ষত্র ঘটিত যে রাঁশি, সেই রাঁশিই জন্মলগ্ন হয় ॥ ১২ ॥ 

সন্ধ্যার পর রাত্রি ছুই প্রহরের মধ্যে জন্ম হইলে, রবিভোগ্য নঙ্গত্র হইতে 
সপ্তদশ অথবা উনবিংশ, এবং রাত্রি ছুই প্রহরের পর হুর্যযোদয়ের পুর্ব পর্য্যস্ত, 

চতুর্ববিংশ নক্ষত্রঘটত যে রাঁশি, সেই রাশিতে জন্মলগ্ন কল্পনা করিয়া জাতকের 
আকার, বর্ণ এবং অন্যান্ত ফলাফল পরীক্ষা ছার! লগ্ন নিরূপণ করিতে হয়। চন্দ্র 

রাশুধিপ এবং রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে লগ্ন নিরূপণের যে ছুই প্রকার নিয়ম 
লিখিত হইল, অরধিকাংশস্থলেই জন্মলগ্ন উহার এক প্রকার নিয়মের অন্তর্গত 

হইয়া! থাকে, কদাচ উহারও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় ॥ ১৩। | 

শিশোম স্তকপতনাৎ লগ্রপরীক্ষা | 
যদ্দিশ্যুং লগ্নভবনং তদ্দিউমৃর্ধাশি শুর্ভবেত ॥ ১৪ 
অন্চ্চ | রর 

মেষে চাপহৃগেন্দ্রয়োঃ কিল শিশুঃপ্রাচীশিরা জায়তে। 

গোকন্যামকরেষু দক্ষিণশিরা জাতো ভবেন্লিশ্চিতম্ ॥ ১৫. 

বুস্তক্ষে ধটযুগ্ময়োর্যদি পুনঃ পাশ্চাত্যমৃর্ধা যতঃ। 
মীনে কর্কটকীটয়োর্যদি তদা কৌবেরমস্তেো ভবেৎ ॥ ১৬ 

লগ্নরাশির যে দিক্, সেই দিকেই শিশুর মন্তক পতিত হয় অর্থাৎ মেষ, 
সিংহ ও ধঙুলগ্নে পূর্ববশিরা, বৃষ, কন্তা ও মকর লগ্মে দক্ষিণশিরা, মিথুন, তুলা 

ও কুস্তলগ্নে পশ্চিমশিরা) কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন লগ্নে উত্তরশিরা হইয়া 
শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। কোনমতে লগরস্থ গ্রহ অথবা লগ্লীধিপতি গ্রহ বলবান্ হইলে, 
সেই গ্রহের যেদিক সেইদিফে প্রসব গুহ বাঁ গ্রধ-গছের ঘার এবং "শি 



৫৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

শিরা নিরপণ করিবে । কোন মুনির মতে লগ্নের হ্বাদশাংশাধিপতির দিক্ হইতে 
সুত্তিকাগৃহের দ্বার. নিরূপিত হয় ॥ ১৪ । ১৫। ১৬ 

মন্দক্ষণংশে শশিনি হিবুকে মন্দদৃষ্টেছজগে বা। 
তদ্যুক্তে বা তমসি শয়নং নীচসংস্মৈশ্চ ভূমৌ। ॥ 
যছত্রাশিত্রজতি হরিজঙ্গভমোক্ষস্ত ত্ৎ। 
পাপৈশ্ন্দ্রা স্মরসথখগতৈঃ ক্রেশমাহ্র্জনম্যাঃ ॥১৭ 

জন্মকালে যদি চন্ত্র শনির নবাংশে কিনব! জন্মলগ্ণ হইতে চতুস্থানে থাকে, 
অথবা চন্দ্র যদি শনি কর্তৃক ঈক্ষিত হয়, চন্দ্র যদি জলরাশির নবাংশে অবস্থিতি 

করে, কিম্বা শনির সহিত একগৃহে থাকে, তাহা হইলে অন্ধকারে প্রসব 

হইয়াছে জানিবে। আর যদি জন্মকাঁলে তিনটা বা ততোধিক গ্রহ তাহাদিগের 
নীচস্থানে অবস্থিতি করে, তাহ! হইলে তৃণবেষ্টিত ভূমিতে প্রসব নিশ্চয় 
করিবে। আর যে ভাবে উদ্দিতলগ্নে উদয় হইবে, সেই ভাবে সন্তান গর্ভ 
হইতে ভূমিষ্ঠ হইবে ॥ ১৭ 

স্পন্টার্ঘ--জনলগ্ যদি শীর্ষোদয় রাশি অর্থাৎ মিথুন, সিংহ, কন্ঠ, তুলা, 

বৃশ্চিক অথবা কুস্ত হয়, তাহা হইলে বালকের জন্মকালে অগ্রে মস্তক বহির্গত 

হইয়। থাকে । আর যদি জন্মলগ্ন পৃষ্ঠোদয় রাশি অর্থাৎ মেষ, বুষ, মীন, কর্কট 
ধন্স ও মকর ইহাদিগের মধ্যে কোন এক লগ্নের উদয় হয়, তাহা হইলে বালক 

ভূমি হইবার সময় অগ্রে তাহার পদ বহির্গত হইবে। জন্মলগ্ন হইতে চতুর্থ এবং 

সপ্তমগৃহে যদি পাপ গ্রহ থাকে, তাহা হইলে প্রশ্থতি প্রসব বেদনায় অতিশয় 

ক্লেশ পাইয়াছে জানা যাঁয়। 

পিতৃমাতুলাদি-গৃহে জন্মজ্ঞ!নমৃ। 

পিতৃমাতৃগৃহেষু তথলাত তরুশালাদিষু নীচগৈঃ শুভৈ১। 
যদি নৈকগতো তু বীক্ষিতৌ লগ্নেন্দু বিজনে প্রসূয়তে ॥১৮ 

জন্মকালে যন্দি পিতৃসংজ্ঞক-গ্রহ বলবান্ হয়, তাহা হইলে প্রন্থুতি তাহার 
পিজালয়ে প্রসব করিবে ।. আর যদি মাতৃসংজ্ঞক-গ্রহ বলবান্ হয়, তাহা হইলে 
প্রন্থতি জাঁপন কাতার ছু - প্রসব করিমাছে বুঝিতে-হইবে জন্মকাডিল যদ 



দ্বিতীয়োহ্ধ্যায় । ৫৫. 

কোন তিনটা ওভগ্রহ।নীচস্থ হয়, তাহা হইলে প্রাচীরের নিকট কিন্বা বৃক্ষতলে 

জন্ম জানা যাঁয়। আর তিনটা নিচস্থ শুভগ্রহ যদি লগস্থ চন্দ্রকে দৃষ্টি না করে, তাহা 
হইলে জনশূন্য স্থানে অর্থাৎ বনমধ্যে প্রসব জানিতে হইবে ॥ ১৮ 

দীপবর্ত্যা লগ্নাংশাদি-নিরপণমূ । 

ন্েহঃ শশাঙ্কাদুদয়াচ্চ বন্তিরঁপোহবকর্যুক্তক্ষ বশাচ্চরাছ্ধঃ । 

ইন্দোভেণগবশাদ্ রাশেদীঁপ তৈলম্ত সংস্থিতিঃ 

কেচিৎ পূর্ণাদি-ভেদেন বদন্ত্যেবং মণীবিণঃ ॥ ১৯ 

দীপব্তি দ্বার! লগ্নের অংশ নিরূপণ যথা ১-_নেহময় চক্র যদি রাশির 
আরম্তে থাকেন, তবে প্রদ্দীপে তল পুর্ণ ছিল, সেইরূপ ম্ধ্যভাগে থাকিলে 

প্রনীপে অর্ধতৈন্ এবং শেষভাগে থাকিলে প্রদীপে স্বল্প তৈল ছিল, জান! 
যাঁয়। কেহ কেহ বলেন চন্দ্রের পৃর্ণীপূর্ণত্ব ভেদে তৈলস্থিতি নিরূপণ করিতে 
হয়। পরস্ত যদি প্রদীপের বর্তি কেবল দগ্ধ হইতেছে এইরূপ হয়, তবে বুঝিতে 
হইবে লগ্রের আরস্তে প্রথমভাগে জন্ম হইয়াছে, সেইরূপ বর্তির অন্ধাংশ দগ্ধ 
হইলে লগ্নের মধ্যভাগে এবং বর্তির অধিকাংশ দগ্ধ হইলে লগ্গের শেষভাগে জন্ম 

নিরূপণ কর। যায়। 

অতঃপর জগত্প্রদীপ-রবির স্থিতি দ্বারা স্থতিকাগৃহে দীপের অবস্থিতি 

নিরূপিত হইতেছে । জন্মকালে যদি রবি স্থিররশিতে থাকে, তাহ! হইলে 

প্রদীপ কোন একস্থানে স্থিত ছিল জান। যাঁয়। আরযদি জন্মকালে রবি চর- 
রাশিকে থাকে, তাহা হইলে কোন বাক্তি প্রদীপ হন্তে করিয়! চালনা করিতেছে 
বুঝিবে। এবং জন্মকালে ঘ্যাত্মক-রাশিতে রবি থাকিলে প্রদীপ কোন এক, 

স্থানে ঝুলান ছিল বুঝিতে হইবে ॥ ১৯ ॥ 

হ্খে ব1 কফ প্রসব-জ্ঞানম্ ;-_ 

ুপ্রসুতিভ বেচন্দ্রে শুভগ্রহযুতেক্ষিতে। 

ছুগ্র কারান চ প্রসুতিদ্রঃখদায়িনী ॥২« 

ইতি সংকৃম্যমুক্ঞাবলী। 
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'যদ্দি জন্মকালে, জাতকের কোষ্ঠীতে দেখ! যায় যে চন্দ্র, শুভ গ্রহ কর্তৃক 

যুক্ত বা দৃষ্ট হইপাছে, তাহা হইলে জানা যায় ষে, প্রন্থতি অতি সহজেই প্রপব 
করিয়াছে। আর ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ চন্দ্র পপগ্রহ কর্তৃক যুক্ত বা 
দৃষ্ট হইলে বহুকষ্টে প্রসব করিয়াছে ॥ ২২ 

_ মন্তকহস্তপদাদিন। প্রসবজ্ঞ।নমূ। 

.সারাবল্যাং । 

শীর্ষোদয়ে বিলগ্নে মুদ্ধ। প্রস বোহন্যথোদয়ে চরণৈঃ। 
উভয়োদয়ে চ হস্তৈঃ শুভদৃষ্টে শোভনোহম্যথ। কষ্টঃ ॥২১ 

অগ্চ্চ | 

লগ্লাধিপেংশকপতে৷ লগ্নস্থে বক্রিতে গ্রহে। 
অথব! বিপরীতগতে মোক্ষে বাচ্যো। গর্ভম্য সংক্লেশঃ ॥ ২২ 

জন্সলগ্ন যদি শীর্ষোদয় রাশি হয় (১৩ পৃষ্ঠা দেখুন ), তবে গর্ভস্থ শিশু মন্তক 
ছারা) পৃষ্ঠোদয় হইলে পাঁদন্বারা;) এবং উভয়োদয় হইলে হস্ত দ্বারা প্রশ্থত 

হইয়া থাকে । আর জন্সলগ্নে যদ্দি শুভগ্রহের যোগে ব| দৃষ্টি থাকে, তবে সুখে 

এবং পাঁপ গ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাঁকিলে ঝষ্টে প্রনব হয় ॥ ২১ 

মণিখ বলেন, লগ্পতি বা লগ্নের নবাংশপতি যদি বক্রী হয়েন, অথবা 
কোন বক্রীগ্রহ যদি লগ্নে থাকেন, তাহা হইলে বিপরীত ভাবে অর্থাৎ হস্ত 
পদাদি দ্বারা গর্ভস্থ শিশু প্রন্থত হয়। ভট্টোৎপল বলেন, শীর্ষেদয়লগ্নে গর্ভস্থ 
শিশু উর্ধোদর, উদ্ধমুখ ও নিয়পৃষ্ঠ হইয়া! এবং পৃষ্ঠেদয় লগ্নে অধোমুখ ও উদ্ধি- 
পৃষ্ঠ হইয়। প্রস্থত হয় ॥ ২২ 

প্রসবাৎপরং মাতৃপরিত্যত্ত-যোগঃ। 
অ।রার্কজযোস্ত্রিকোণগে চন্দ্রেহস্তে চ বিস্জ্যতেহঙ্বয়! 

দৃষ্টেহমররাজ-মন্ত্রিণা দীর্ঘায়ুঃ স্খতাক্ চ স ন্মৃতঃ || ২৩ 

জন্মের পর মাতৃ পরিত্যক্তযোগ যথা ১--জন্সদমন়্ে চন্তরস্থিত- 
রাশি হইতে নবম, পঞ্চম ঝ| সপ্তম স্থানে যদি শনি ও মঙ্গল' থাকেন, তবে জাত 

শিশু মাতা কতৃক পরিত্যক্ত হুয়। পর্ধ এ চক্জের প্রতি যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি 
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থকে তবে মাতৃত্যন্ত হইপ্নাও দীর্ঘগীবি ও সুখী হইয়। থাকে। নুবীগণ সর্ঘর 

দেশকালশঅভেদে ফলাফল বিচার করিকুবন ॥২৩ 

অথ জারজ-যোগমাহ। 

ন লগ্নমিন্দুঞ্চ গুরুর্নিরীক্ষতে ন বা শশাঞ্কং রবিণ। সমাগতম্। 
সপাপকোহর্কেণ যুতোহথবা শশী পরেণ জাতং প্রবদস্তি 

নিশ্চয়া ॥ ২৪ 

ইতি বুহজ্জ(তকে । 

অজীব-ভ।গেহপ্যনবীক্ষিতে ব৷ জীবেন চক্দ্েছথ বিলগ্রভে বা। 
জাতং পরোক্ভুতমিতি ক্রবন্তি বাচে। জনেনাথ কলাবলোকাৎ ॥২৫ 

ইতি যবনেশ্বরঃ | 
জাঁরজ-যোগ কথন ১--লগ্ন ও চন্দ্র উভয়ে এক রাশিস্থ বা বিভিন্ন 

রশিস্থ হইর! উভয়ই যদি বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট ন। হয়েন, সেই স্থলে মুনিগণ জারজ: 

পম নির্দেশ কৰিয়াছেন। আর লগ্নে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকিলেও রবিধুক্ত চন্দ্র যদি 

বৃহস্পতি কর্ডুক দৃষ্ট না হযেন, অথবা রবিধুক্ত চক্র; বৃহম্পতি-ৃষ্ট হইয়া, যদি 

মঙ্গন ব। শনিঘুক্ত হয়েন, তাহ।তেও মুনিগন জারজ-জগ্ম নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৪ 

যবনেশ্বর বলেন-লগ্ন ও চক্র উভরই যদি বৃহস্পতির নব|ংশগত না হয়েন্, 

কিন্বা লগ্ে বা চন্দ্রে যদি বুহম্পতির দৃষ্ট না থাকে তব শিশু জারজাত হুই্রাছে 
বুঝতে হইবে। গ্রহের বলাবল অন্গস[রে এই ফল কল্পনীয় ॥২৫, 

বার-তিথি-নক্ষব্রযোগে জারজন্ম-কথনমূ । 

ভগ্ন-পাদক্ষ সংযোগাদ্ দ্বিতীয়া দ্বাদশ যদি। 

সপ্তমী চার্ক-মন্দারে জায়তে জারজে। গ্রুবম্ ॥ ২৬ 

ডগ্নপ।দ নক্ষত্র (অর্থাৎ কৃত্তিকা, পুনর্ববস্থ, উত্তরফন্তুনি, বিশাখা, উত্তরা- 

ষাঁঢা ও পূর্ববভাদ্রপদ ) এবং ব্বিতীয়। দ্বাদশী বা সগুমী ইহার অন্যতম তিথি, 

আর রবি, শনি বা মঙ্গল, ইহার অন্যতম বার, যদি ইহাতে জন্ম হয় তবে 

জারজাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (উক্ত খোগে মৃত্যু হইলে রিপুক্কর দোষ 
হইয়া থাকে, ত্রিপুক্কর যে।গে মৃত্যু হইলে গৃহস্থের বিশেষ অমঙ্গল হয় ) ॥২৬ 

প্র--৮ 



৫৮ জ্যোতিষ প্রভাঁকর । 

অন্যচ্চ জারজ-যোগমাহ। 

গরাশরঃ | 

লগে ক্রুরোহস্তগঃ সৌম্যঃ কর্ধাস্থে রবিনন্দনঃ। 
অন্মিন যোগে চ যে! জাতো জায়তে বর্ণশঙ্করঃ ॥ ২৭ 

ত্রিষষ্ঠ-ছি-হৃতাধীশে। যদা লগে শ্থিতস্তদা | 
তথাপি পরজাতঃ স্যাদ্ ভূত্যাছান্য-জনাদিভিঃ ॥ ২৮ 

যর্তো চেন্দুণ্ ছুশ্চিক্যে ভূমিনন্দন ভার্গবৌ । 
তদাপি পরঞ্াতঃ স্যাদ্ বালকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯ 
লগ্নে রাহু-ধরাপুত্রো সপ্তমে চন্দ্-তাক্করৌ । 
নীচেন জায়তে বালো যদ। রাজি ভবেদপি ॥ ৩০ 

সূর্ধয-যুক্কেন্দু লগ্নস্থে সগডমে ভোম-ভাস্করী । 
অন্মিন যোগে যদ। জন্ম পরেণৈব হি জায়তে ॥ ৩১ 
কেন্দ্রং শৃম্ং তবেদ্ যম্য দোহপি জাতঃ পরেণ হি। 
দবি-বষ্ঠাষ্টম রিপ ফেবুগ্রহথাস্তিষ্টন্তি যদ্য সঃ ॥৩২ 
চতুর্থে দশমে লগ্নে পাপযুগ-বিধু-সংস্থিতঃ | 

লগ্নেশে নেক্ষিতং লগ্নং তদাপি পরবালকঃ ॥ 
একস্থাঁনে যদাস্তেশ-লগ্নেশৌ সোহপি জারজঃ ॥ ৩৩ 
গ্রহরাজ-স্থিতে লগ্নে চতুর্থে সিংহিকাম্বতঃ। 
স্ব-দেবরাত সথতোৎ্পত্তির্বেচ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪. 

পরাশর-সংহিতোক্ত জারজ-যোগ যথা ১--ঘদি লগ্নে অশুভ গ্রহ 
থাকেন এবং সপ্তমে শুভগ্রহ ও দশমে শনি থাকে ন, তবে বর্শশক্কর জন্ম হয় ॥ ২৭ 

তৃতীয়, ষষ্ট, দ্বিতীয় ও পঞ্চম।ধিপতি গ্রহগণ যদি লগ্নে থাকেন, তৰে সেই 
জাতক ভৃত্যাদি অন্য ব্যক্তি ঘর! জন্মিয়াছে বুঝা যাঁয় ॥ ২৮ 

ষদি লগ্নে চন্দ্র থাকেন এবং তৃতীয় স্থানে মঙ্গল ও শুক্র থাকেন, তৰে পর. 



দ্বিতীয়োধ্ধ্যায়। ৫৯ 

জাত হইয়। থাকে ॥ ২৯ ॥ যদি লগ্নে রাহ ও মঙ্গল থাকেন এৰং সগ্তমে রবি ও 
চন থাকেন, তবে নীচজনাদি কর্তৃক জাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥ 

যদি রবি-যুক্তচন্দ্র লগ্নে থাকেন এবং সপ্তমস্থানে শনি ও মঙ্গল থাকেন, তবে 

পরজাত হয়। দ্বিতীয়, যষ্ঠ, অষ্টম 'ও দ্বাদশ এই চাঁরিটা স্থানে সমস্ত গ্রহ 

থাকিলে জাঁরজাত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ পাপযুক্ত চন্দ্র যদি চতুর্থ দশম বা! লগ্নে 
থাকেন এবং লগ্মপতি লগ্নকে না দেখেন তবে পরজাত হইয়া থাকে । সপ্তম ও 
লগ্পত্তি যদি এক রাঁশিগত হয়েন, তবে তাহাঁতেও পরজাত বুঝায় ॥ ৩৩ ॥ 

যদি রবি লগ্মে থাকেন এবং চতুর্থ স্থানে রাহু থাকেন, তবে দেবরগামিনীর 
পুত্র হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥ 

অথ জারজ-যোগ-ভঙ্গমাহ | 

গুরু-ক্ষেত্রগতে চন্দ্রে তদ্যুক্তে বান্যরাশিগে । 
তদ্দেক্কাণে তদংশে বান পরৈর্জাত ইষ্যতে ॥ ৩৫ 

ইতি ভগবান, গার্গিঠ | 

জারজযে গে ভঙ্গযোগ যথ! ১-_ভগবান্ গর্মুনি বলেন, শিশুর 
জারজন্মযোগ প্রাপ্তিস্থলে, যদি চন্দ্র বৃহস্পতির ক্ষেত্রস্থ অর্থাৎ ধন্নু বা মীন 

রাশিস্থ হয়েন; অথব| যে কোন রাশিতে বৃহস্পতিযুক্ত হয়েন্ কিবা যদ্দি 

বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে অথবা বৃহস্পতির নবাংশে থাকেন, তাহা! হইলে জাতক 

জারঙ্গ নহে অর্থাৎ ভাহাঁকে সুজ।তক বুঝিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥ 

অন্যচ্চ---ঙ্গারজবেগ-ভঙ্গ-কথনম্। 

লগ্নেশে সংস্থিতে লগ্নে পরজাতং কদাচ ন। 
ভঙ্গোহয়ং সব্বযোগানামিতি তে কথিতং ময়। ॥ ৩৬ 

জারজযে।'গের ভঙ্গযোগ যথ। ;__পরাশর“সংছিতার মতে যে 

কয়েকটা জারজন্মযৌগ কথিত হইল এ সকল যোগ-প্রাপ্তি্ছলে, যদি লগ্রপততি 

লগ্বে থাকেন, তবে যোগোঁখফলের ভঙ্গ হইবে, অর্থাৎ জাতক পরজ্ধাত নহে 

ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ 
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তৃতীয় অধ্যায়। 
-১%( 

রিষ্টি-প্রকরণ | 
১০০৭ ০ 

তত্রা্দে গণুযোগ-কিষ্রিমাঁহ | 
যবনাচাধ্য£ 

অশ্বিনী-মঘ-মূলানাং তিত্রে। গণ্ডাগ্ভনাড়িকাঃ। 
অস্ত্যাঃ পৌঞ্চোরগেন্দ্রাণাং পঞ্ধৈব যবনা জণ্ডঃ ॥ ১ 

তথাচ প্র।চীন-সংগ্রহে | 

অশ্বিনী-মঘ-মূলানাং ত্রিবেদ-নব-নাড়িকাঃ | 

রেবতী-সপ-শক্রান্তে মাস-রুদ্র-রপম্তথা ॥ ২ 

অতঃপর এই অধ্যায়ে জাতবিষ্টি অর্থাৎ ফাড়া নিরূপিত হইতেছে । ব্রিষ্টি 

বহুপ্রকার)_-গওযোগ-রিি, মাসদগ্ধারিটি, নক্ষত্র ও বারযোগ-রিষ্টি, পতাকী 

রিষ্টি, লগ্ন-রিষ্টি ও গ্রহগণের যোৌগজরিষি ইত্যাদি । আঁদৌ গগুরিষ্টি যথা) 

যবনাচাধ্য বলেন অশ্বিনী, মঘ। ও মুলানক্ষত্রের প্রথম তিনদণ্ড এবং রেবতী, 

অগ্লেষা ও জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচদণ্ড গওনামে »ভিহিত হইয়াছে । উক্ত ছয়টা 

নক্ষত্রের এ গণ্ডদণ্ডে জন্ম হইলে, বালক গণ্ডে জন্িয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ 

কোন কোন মতে অশ্বিনীর প্রথম তিনদও্ড, মঘ|র প্রথম চাঁবিদণ্ড ও মৃলার 

প্রথম নয়দণ্ড এবং রেবতীর শেষ দ্বাদশ দও, অশ্লেষাঁর শেষ একাদশ দণ্ড ও 

জ্যোষ্ঠার শেষ ছয়দণ্ড গণ্কাল। এই মত অস্মন্দেশে প্রচলিত নাই, উপরোক্ত 

যবনাঁচার্য্যের মতেই গগযোগ নিরূপিত হইয়া থাকে ॥ ২॥ 

ভ্রিবিধ-গণ্ডকথনং গণগুযে।গে জন্ম ফলঞ্চ । 

মূলেন্্রয়োর্দিরা গণ্ডে! নিশায়াং পিতৃ-সর্পয়োঃ | 
সন্ধ্যাদ্ধয়ে তথা জে্রয়ো! রেবতী-তুরগক্ষয়োং ॥ ৩ 



ভূতীয়োহ্ধ্যায় | ৬? 

পদ্ধ্ারাব্রি-দিবাভাগে গগ্যোগোস্তবঃ শিশুঃ। 

আত্মানং মাতরং তাতং বিনিহস্তি থাক্রমম্ ॥ ৪ 

ভ্রিবিধগণ্ড ও গঞণ্চযোগে জন্মফল যথা ;-_-দিবাজন্বস্থলে, যদি 
মূলার আদি তিন দণ্ডে বা জোষ্ঠার শেষ পাঁচ দণ্ডে জন্ম হয়, তবে পিতৃ- 
গণ্ডে জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে । রাত্রিজনস্থলে, যদি মঘার আদি তিন দণ্ডে 
বা অঙ্কৌবার শেষ পাঁচ দণ্ডে জন্ম হয়, তবে মাতৃগণ্ডে এবং উভয় সন্ধ্যায় জন্ম- 
স্টলে অশ্বিনীর আদি তিন দণ্ডে বা রেবতীর শেষ পাঁচ দণ্ডে জন্ম হইলে শিশু 
স্বগণ্ডে জন্মিয়াছে বুঝিতে হুইবে। পিতৃগণ্ডে পিতার, মাতৃগণ্ডে মাতার ও 
স্বগণ্ডে জন্মিলে শিশুর বিনাশ হই থাকে ॥ ৩1৪ 

গণুবিষ্তি কাল-কথনমূ । 

অশ্বিগ্ঠাং দশমাংসাংশ্চ গগ্ডকালন্য সম্ভবঃ। 
সা্ধবর্ষদ্য়ং পৌষে মঘায়াং চতুরব্দকম্ ॥ ৫ 
অহিভে বর্ষমেকন্তু জ্যেষ্ঠায়াং সার্ধমব্্রকম্। 
সূলায়াং বর্ষষটকঞ্চ রিষ্টিকালং বিনিদ্দিশ্লেহ ॥ ৬ 

গণ্ুরিষ্টির ফলকাল যথা ১--অখিনী নফত্রের গণ্ডে জন্মিলে দশ 

মাসে ও রেবতীর গণ্ডে আড়াই বর্ষে জাতশিশুর ; মথ|র গণ্ডে চারি বর্ষে ও 

অ্নেধার গণ্ডে এক বর্ষে মাতার; জ্োষ্ঠার গণ্ডে দেড় বর্ষে ও মুলার গণ্ডে 
জন্সিলে ছয় বর্ষেঃপিতার রিষ্টিকাল নির্দেশ করিবে ॥ 41৬ 

অথ গণ্ডযোগ-ভ ঙ্নকথনম্। 

দিবাগণ্ডে নিশাজাতো। নিশাগণ্ডেহথবা দিব! । 

নোভয়োর্গগুদোষঃ ্যাক্নাচলো হসতি পরিতম্ ॥ ৭ 

 ক্কন্তুচ্চ। দিবাজাত। তুহ! কন্তা রাত্রিজাতশ্চ যঃ পুমান্। 

নোভয়োগর্ডদোষঃ সতান্নাচলো হস্তি পর্বতম্ ॥ ৮ 

প্র ৯ 



৬৬ ... জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

গণ্ডযোগের ভঙ্গযোগ যথা )_-রাত্রিজন্স স্থলে যদি সূলার আদি 

তিন দণ্ডে »। জ্যোষ্ঠার শেষ পাঁচ.দণ্ডে জন্ম হয়, তবে গণডদোয হয় না। দিব। 

জম্ম স্থলে যদি মঘ(র আদি তিন দণ্ডে ব। অশ্েবার শেষ পাঁচ দণ্ডে জন্ম হয়, 

এবং সন্ধ্যাজন্ম স্থলে, ষদি মুলা ও মঘাঁর আদি তিন দণ্ডে অথবা জ্ো্ঠা ও 
অগ্লেষার শেষ পচ দণ্ডে জন্ম হয়, তাহাতে ও গগুদছে।ষ হয় না। “সতকৃত্য 

মুক্তা রলী” গ্রন্থে উক্ত হুইয়াছে যে, যদি কন্তার দিবাভাগে এবং পুত্রের রাত্রি 
কালে জন্ম হয়, তবে সেই কন্ঠরর পিতৃগণ্ড ও সেই পুত্রের মাতৃগণ্ড দোষ 
হইবে না। অতএব এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, দিবা ও সন্ধ্যাজাত শিশুর 
এবং রাত্রি ও সন্ধ্যাজাত কন্তারই গগুদে।ষ বিচার্ধ্য; শিশু মাতৃগণ্ডে জন্মিলে 

মাতার এৰং কন্ত! পিতৃগণ্ডে জন্মিলে পিতার কোন দে।ষ হইবে না ॥ ৭1৮ 

গণ্ডদোষে প্রতিবিধানমূ । 

সর্বেবাং গগুজাতানাং পরিত]াগে! বিধীয়তে । 
তাতেনাদর্শনং বাপি যাবং ষাগ্মাসিকং ভবে ॥ 
যদি জীবতি গণ্ডান্তে বহুগজতুরগে! নৃপতির্ভবেৎ ॥৯ 

গগুবোষের প্রতিবিধান যথা ;_গওযোগে জাত, পুত্র ও কন্তাকে 

পরিত্যাগ করাই বিধেম়্। অথব! গণ্ডেজাত পুত্রকে ছয়মাস পধ্যস্ত পিতা 
দেখিবেন না-_-গণ্ডেজাত শিশু যদি দৈবযোগে জীবিত থাকে, তবে সেই 

বালক রাজতুল্য এশ্বর্ধ্যশ]লী হয় ॥ ৯ 

গগুদোষশান্তি-কথনম্ । 

কুঙ্কুমং চন্দনং কুষ্ঠং গোরোচনমথা পিবা। 
স্বতেনৈবান্ধিতাং কৃত্বা চতুর্ভিঃ কলসৈবুধঃ ॥ 
সহআক্ষেণ মন্ত্রেণ বালকং স্লাপয়েত্ততঃ ॥. ১০ 

পিতৃযুক্তং দিবাজাতং মাতৃযুক্তন্ত রাত্রিজম্ ॥ 

ক্াপয়ে্ পিতৃমাতৃভ্যাং সন্ধয়োরুভয়োরপি ॥.১১ 

স্যপান্রং স্বতৈঃ পর্ণ গগুদোষোপশান্তয়ে। 



ভূতীয়োহ্ধ্যায় | ৬৭ 

গগুদোষের শান্তি ঘথা ;--কুক্ম, চন্দন, কুট ও গোরোচনা এই 

কয়েকটা দ্রব্য দ্বৃত মিশ্রিত করিয়া জলপূর্ণ চারিটা কলসীতে নিক্ষেপ করিবে, 
পরে চারি জন ব্রাঙ্ষণ সহআক্ষ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত কলসীস্থ জলে 
গণ্ডেজাত শিশুকে ম্বান করাইবেন। পিতৃদণ্ডে জন্মিলে পিতার সহিত, মাতৃ 
গণ্ডে জন্মিলে মাতার সহিত এবং সন্ধ্যাগণ্ডে অর্থাৎ স্বগণ্ডে জন্মিলে পিতা মাত 
উভয়ের সহিত ঝালককে গ্নান করাইতে হয়। দ্বৃতপূর্ন কাংসা পান, সবৎসা 

গাভী ও ৮* রতি স্বর্ণ দন এবং নবগ্রহের পুজা করিলে গগুদোষ শাস্তি 

হয় ॥ ১০1১১1১২ 

নক্ষত্রলগ্রবিশেষে-পিতৃগগুকথনমৃ । 

পুর্বাধাটে ধনুলগ্নে জাতঃ পিতৃবিনাশকঃ। 

পুষ্যে কর্কটকে লগ্নে পিতৃমৃত্যুকরো৷ ভবেৎ ॥ ১৩ 

নক্ষত্র ও লগ্ন বিশেষে পিতৃগণ্ড যথ! ১--পুর্বাধাঢা নক্ষত্রে ও 
ধনুলগ্নে আর পুষ্যানক্ষত্রে ও কর্কটলগ্ে জন্ম হইলে জীতকের পিতৃ বিনীশ 

হয় ।॥ ১৩ 

নন্মব্রপাদবিশেষে-পিতৃমাতৃগণ্ডকথনম্ । 

উত্তরফন্ধনীতার!-প্রথমে চরণে যদি । 

তিষ্যনক্ষত্র-মধ্যন্থ-পাদয়োরুভয়োরপি ॥ ১৪ 

পানে তৃতীয়ে চিত্রায়াঃ পূর্ববাদ্ধে যমভস্য চ। 

তৃতীয়াংশেহর্কতারায়াশ্চতুর্থাংশোহস্ততস্য চ। 

জাতস্ত পিতরং হস্তি জীতা৷ চে মাতরং তথ। ॥ ১৫. 

নক্ষত্রেপাঁদ বিশেষে পিতৃমীতৃ গণ্ড যথ। )--উত্তরফন্তনীর প্রথম 

পাঁদে, পুস্তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে, চিত্রার তৃতীয় পার্দে, ভরণীর প্রথম ও 

দ্বিতীয় পাদে, হস্তার তৃতীয় পাঁদে এবং রেবতীর চতুর্থ পাদে যদি পুঞ্র-জন্ম হয়, 

তবে পিতার, আর কন্তা জন্ম হইলে মাতার মৃত্যু হয়। যদি রিষ্টিভঙ্, যোগের 

বলব থকে এবং ভাবাধিপততিগ্রহ ও ভাবস্থন শুভ থাকে, তবে এই সকল 



৬৮ জ্যোতিধ-প্রভাকর । 

যোগ ভঙ্গ হয়। সধীগণ বনুপ্রকারে ফল মীমাংসপুর্বক ফল নির্দেশ 

করিবেন ॥ ১৪১৫ 

| গগুদোষকালনিরূপণমৃ। 

যোড়শান্দান্তরঙ্গাছো মঘান্তে চাষ্টবৎসরাঃ। 
একান্ধঃ শক্রতারায়াং স্বার্তাক্মলয়োঃ॥ ১৬ 
সার্পে বরষদযঞ্চেব রেবত্যামেকবসরঃ | 
দ্বৌ মাসৌ চোত্তরাদোষঃ পুষ্যক্ষেতু ত্রিমাসকং ॥ ১৭ 
নবমে মাসি পিতরং পুর্ববাধাটোত্তবং হরেত ॥ 
হস্তর্ষে যদি জাতস্ত পিতরং দ্বাদশাব্দকে ॥ ॥ ১৮ 

গণ্ুিষ্ঠির কাল নিরূপণ ;- অশ্বিনী নক্ষত্রের গণ্ডকাল ১৬ বসর, 
মার ৮ বৎসর, জ্যোষ্ঠার ১ বৎসর, চিত্রা ও মুলার ৪ বৎসর, অঙ্পেযোর ২ 
ৰৎসর, রেবতীর ১ বসর, উত্তরফন্তনীর ছুই মাস, পুষ্যার ৩ মাস, পুর্ববাধাঢার 

৯ মাস এবং হম্তা নক্ষত্রের গ্ড ১২ বৎসর ॥ ১৬--১৮ 

গ দোষোপবাদমাহ। 

বৈশাখে শ্রাবণে মাঘে ফাল্লন্াং ব্যোমসস্তবম্। 
আবাঢ় পুষ্য সৌম্যেযু জ্যৈষ্ঠেমাসি চ মানুষম্॥ ১৯ 
অশ্বযুক্ চৈত্রকা্তিক্যাং ভাদ্্রেযু বিলসম্ভবম্। , 
মর্ত্যে ৃত্যুর্গগুদোষঃ পাতালে নাস্তি পুরে ॥ ২৯ 

ভগবান্ গাগি। 

গগুদোষের অপবাদ যথা ১-_ভগবান্ গাঁগি বলেন, বৈশাখ, শ্র।বণ, 

মাঘ ও ফাস্তন এই চাঁরি মাসে স্বর্গে) আষাঢ়, পৌষ, অগ্রহায়ণ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে 
ম্ত্যে এবং আশ্বিন, চেত্র, কার্তিক ও ভাদ্রমাসে পাতালে গণদোষ হয়। গণ্ড 

দোষের ফল মৃত্যু, অন্তএব উক্ত যে চারিমাসে মর্ত্ে গগডদৌষ হয়, সেই সেই 
মানে গণ্ডে জন্মিলে গগুদৌধ বিচাধ্য । আর যে যে মাসে স্বর্গে ও পাতালে 



তৃতীয়োহধ্যায়। ৬৯ 

গগডদে।ষ কথিত হইয়াছে, সেই সেই মাসে জাতশিশ্ড গণ্ডে জন্মিলেও গঞ্ড- 

দোষ হয় না ॥ ১৯২০ 

নদ ত্র-ধার.যাঁগে বিষ । 

অর্কেহ শ্রিনীবিধোঁ চিত্রা ভৌমে চোত্বরফল্তুনী। 

শ্রবণা বুধবারে চ গুরো শতভিষ! যদি ॥ ২১ 

স্বাতী ভূগুস্থৃতেচৈব রেবতী চ শনিবারে। 

এতেঘ্ন্গেযু যে! জাতো৷ জীবনং তন্ত ছুল্প ভং ॥২২ 

নক্ষত্র ও বারযোঁগে বিষ্টি ;--যদি' রবিবারে অশ্থিনী, সোমবারে 

চিত্রা, মঙ্গলবারে উত্তরফন্তুনী, বুধৰারে শ্রবণ» বৃহস্পতিবারে শঙভিষা, গুক্র- 

বারে স্বাতী ও শনিবারে রেবতীনক্ষত্র হয়, তবে এই সকল নক্ষত্রে জন্ম হইলে 
জীবন সংশয় | ২১1২২ 

মুলানক্ষত্রোৎপন্নবিশেষ-গণ্ডকাঁলম্ । 

মূলাদ্যপাদে পিতরং নিহম্যাদ্ দ্বিতীয়কে মাতরমাশুহন্তি । 
তৃতীয়কে বিস্তবিনাশক;ঃ স্যাচ্চতুর্থপাদে সমুপৈতি সৌখ্যম্ ॥২৩ 

অথ পতীকীরিষ্টিঃ ; তত্রাদে৷ বেধনির্ণয়ঃ। 

উদ্ধারেখা ্ রয়ং লেখ্যং তির্যযগ্রেখাত্রয়ন্ত। । 
বেধস্তিরয্যক্ ক্রমাজ্ঞেয়ো দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং পরস্পরম্ ॥ 
কর্কে্মীন ধনুভ্যাঞ্চ হরেঃ কীট ঘটেন চ। 

্িয়ান্তোলি মৃগাভ্যাঞ্চ ধটে মীনেন কন্থায়া ॥ 
বৃশ্চিকে কলসে চেব পঞ্চাস্যে বেধসম্তবঃ | 

ধনুযো মৃগককিভ্যাং মকরে ধনুষা স্ত্রিয়া ॥ 

ঘটন্য কীটসিংহাভ্যাং মিলনং কথিতং বুধৈঃ। 
মীনে কন্ধিতুলাভ্যাঞ্চ মীন-স্্রী-ধনুষা অজে ॥ 
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বৃষভে বৃশ্চিকে সিংহে তথা ুস্তধরেহপি চ। 

মিথুন মকরে কর্কৌ তুলায়াং বেধনিণয়ঃ ॥ 

অন্তঃপর পতাকীরিষ্টি বিচারের নিয়ম লিখিত হইতেছে । পতাকাযুক্ত 
চক্রে জাতকের জম্মলগ্নে জন্মদণ্ড-পতির যোগ বা বেধ হইলে যে রিট হয়, 
তাহাকেই পতাকী-রিষ্টি কহে। সর্ধপ্রকার যোগজ রিষ্টি অপেক্ষ। পতাকী- 
বিষ্টি অতি প্রবল রিষ্টি। কেন্দ্র ও কোণস্থ বলবান্ শুভগ্রহ যোগজ-রিষ্টি 

দৌষেয় নাশক হয়েন, কিন্ত তাহাতে নিয়তপতাকীরিষ্টি দোষের সমতা! হয় না। 

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার যোগজ শিশুরিটি বা পতাকীরিষ্টি আছে কিনা, 
তাহা বিশেষ বিচারে সর্বাগ্রে নিরূপণ করিয়া, পশ্চাঁৎ ভাগ্য ফলাফল বিচার 

করিবে। যেহেতু প্রবল রিষ্টি থাকিলে শিশুগণ রিষ্ি নির্দিষ্টকাঁলে প্রায়ই 

মানবলীল! সম্বরণ করিয়া থাকে । আমরা বৈগ্ভকুলতিলক প্রজাপতি দাস 

নামক প্রাচীন পণ্ডিত, বরাহাচার্ধ্যকৃত হত্র সাহাযো এবং নিদ্দান সম্মত পঞ্চ- 
স্বরা নামকগ্রস্থে, পতাকীরিষ্টির যে বিশদ বিচাঁর করিয়াছেন, আমরা তৎসমুদয় 
অবগত হইয়া উক্ত পতাকীরিষ্টি-বিচারের নিয়ম মীমাংসা সহ নিয়ে বিবৃত 
করিলাম । 

পতাকী'চক্রে বেধনির্ণয় পূর্ব পশ্চিষে লম্বা পতাকাযুক্ত তিনটা 

রেখা অঞ্চিত করিয়া,-তছুপরি উত্তর দক্ষিণে তিনটা রেখ! বিন্তাস করিলে 

ছয়টী রেখাঘারা-_-উহ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইবে। এ দ্বাদশ রেখা দ্বাদশ- 
রাশিশ্বরূপ কল্পনা করিয়! উপরিশ্থিত প্রথম রেখা হইতে বামাবর্তে 

মেযাদি ঘবাদশরাশি গণনা! করিতে হয়। ছুই ছুই রাশির পরম্পর বক্রভাবে 
হাদশরাঁশির যেরূপে বেধ হয়, সেইরূপে তির্ধ্যকূ রেখা অঙ্কিত করিয়া অর্থাৎ 

মীন ও ধন্গুর সহিত কর্কটের, বৃশ্চিক ও কুস্তের সহিত লিংহের, তুল! ও মকরের 

সহিত কন্তার, মীন ও কন্যার সহিত তুলার, কুস্ত ও সিংহের সহিত বৃশ্চিকের, 

মকর ও কর্কটের সহিত ধনুর, ধনুণু ও কন্তার সহিত মকরের, বৃশ্চিক এ 

সিংহের সহিত কুস্তের, কর্কট ও তুলার সহিত মীনের ; মীন, কন্যা ও ধনুর 
সহিত মেষের, বৃশ্চিক সিংহ ও কুস্তের সহিত বৃষের, এবং মকর, কন্যা ও তুলার 

সহিত মিথুনের বেধ নির্ণয় করিয়া পতাকীচক্র অস্কিত করিতে হয়। 
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পতাকীচক্রেঅঙ্কবিন্যা ন-ক্রম মাহ । 

দক্ষশ্হোদগতো। রেখাতে। বামং মেষাদারাশয়ঃ | 
দিককাল-নখ-বাণাষ্ট দুউ, নখাঃ সময়ে! দিশঃ | 
মনবো৷ রামবেদাশ্চ মেষাস্থাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ 

পতাশীচ.ক্র অঙ্কবিন্যাসক্রম যথ। ;--উক্ত নিয়মে পতাকীচক্র 
প্রস্তুত করিয়! মেষ হইতে মীন: পর্যন্ত বামাবর্তে যথাক্রমে, ঘাদশরাশিতে ১০, 
৬, ২০ ৫, ৮, ২» ২০, ৬, ১*, ১৪, ৩ ও ৪ দ্বা্দশটা এই অঙ্ক বিন্যাস করিবে, এই 

সমস্ত অঙ্কের সম ১০৮। 

পতাঁকীচক্রে জাতকস্য শুভাশুভ ন্রিপণম্। 

বালশ্য জম্মকালীন গ্রহলগ্রমজা দিযু । 

বিন্যস্ত চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ শুভা শুভফলন্ততঃ। 

বালন্য জন্মমাত্রেণ জন্মরিষ্টিং বিচিন্তয়েৎ। 

নবনেত্রাণি বর্ষাণি যাবদগচ্ছন্তি জন্মতঃ | 

তাবদ্রিষ্টিং বিধাতব্যমায়ুর্দায়ং ন চিন্তয়েৎ ॥ 

ইতি পঞ্চস্বরায়াম্ । 

চতুর্ববিংশতি বর্ষাণি যাবদ্গচ্ছন্তি জন্মতঃ । 
জন্মরিষ্টহ্ক তাবৎ স্যাদায়ুর্দায়ং ন চিন্তয়ে ॥ 

ইতি পরাশর-সংহিতায়াম্। 

পতীকীচক্রে রিষ্টিবিচার ;-_জাতকের জন্মলগ্ণ ও জম্মকুগুলীস্থিত 
গ্রহগণ যে রাশিতে থাকেন, তাহ। পতাকাচক্রে যথাযথ স্থানে স্থাপন করিয়া, 
বেধ অনুপারে শুতাশুভ ফল নিরূপণ করিতে হয়। দিব! ব! রাত্রিতে যে দণ্ডে 

জন্ম হইবে, সেই দণ্ডের অধিপতি গ্রহের সহিত যদি লগ্নের বেধ বা যোগ 
থ|কে, তৰেই বুঝিতে হইবে, জান্তবালকের পতাকীরিষ্ট হুইয়াছে। এই 
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পতাকী-রিষ্ট, দণ্ডাধিপতি-গ্রহের শুভাগুভ বেধত্রয় স্থানে গুভাস্ুত গ্রহের বেধও 

ঘৃণডপতির ক্রমবেধ অনুসারে বহু প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্ধপ পতা- 

কীতে মৃত্যু এবং কিরূপ পতাকীতে কঠিন পীড়া বা সামান্য পীড়া হইবে, তাহা 
বিশদরূপে নিয়ে বিবৃত হইতেছে । পর!শরসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, ২৪ 

বর্ষ পর্য্যন্ত রিষ্টির কাল, কিন্তু পঞ্চস্থরা গ্রন্থকার ৩৯ বর্ষ পর্য্স্ত রিষির কাল 
নির্দেশ করিয়াছেন। জাতকেয় প্রবল পতাকীরিষ্টি থাকিলে তাহার আর 

আয়ুদ্দায় ( ্ুটাযুঃ) গণনার আবণ্তক হয় না ॥ 

চতুষ্টন পঠানীবেধ কথনমৃ | 

লগ্নে বা দক্ষিণে বামে সম্মুখে গ্রহসংস্থিতে। 

দণ্ডে রিষ্টং শিশোজ্েয়ং দিনং মাসঞ্চ হায়নম্ ॥ 

পতাঁকীবেধ চারিপ্রকাঁর যথা ;-- প্রথম লগ্রবেধ, দ্বিতীয় দক্ষিণ- 
বেধে, তৃতীয় বামবেধ ও চতুর্থ সন্ুখবেধ | দণ্ডাঁধিপতিগ্রহ লগ্জে থাকিলে লগ্ন 

বেধ, লগ্নের দক্ষিণ ভাগস্থ বেধক রাশিতে দণ্ডাধিপতি থাকিলে দক্ষিণবেধ, 

(যেমন কন্যারাশিস্থ গ্রহে মেষলগ্নের দক্ষিণ বেধ হয় 3) লগ্মের বামভাগস্থ 

বেধক রাশিতে দণ্ডাধিপতিগ্রহ থাকিলে বামবেধ) ( যেমন কুম্তরা শিশ্কগ্রহে 
বৃলগ্নের বামবেধ হয়) এবং লগ্নের সম্মুখভাগস্থ বেধক রাশিতে দণ্ডাধিপতি 
গ্রহ থাকিলে ( যেমন তুলারাশিশ্থগ্রহে মিথুনলগ্নের ) সম্মুখে বেধ হয়। মেষাদি 

দ্বাদশটী লগ্নই, উক্ত প্রকারে বেধ চতুষ্টয় স্থানাহিত দণ্ডাধিপতি গ্রহ ও শুভা- 

শুত গ্রহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়! থাকে । দগ্ডাধিপতিগ্রহ শুভ হউন বা অস্ত হউন, 

লগ্নের বেধ তুষ্ট স্থানের অন্যতম স্থানে থাকিলে, প্রথম বুঝিতে হইবে যে, 
পতাকী রিট হইগ়াছে। তৎপরে দণ্ড ধিপতি গ্রহের শুভান্ততত্ব “অন্থুলারে এবং 
বেধ চততুষ্ স্থানে অন্য গুভাপুভগ্রহের বেধ অনুসারে, নিয়ত পতাকীরিি 

নিরূপণপূর্ববক দণ্ডাধিপতি গ্রহের বলাবলডেদে, দিনে বা মাসে অথবা বর্ষে 
রিউির কাল নির্দেশ করিতে হয় ॥ 

নিয়ত-পতাকীরিষ্টিঃ। 
অশুভে দণ্ডসংযোগে সর্বত্র শুভবর্জিতে। 

বালস্য মরণং শীজং পাপৈধদি সমস্থিতম্ ॥ 
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অশ্ুভে। দণ্ডনাথঃ স্যাদ্বেধশ্চেত্তেন লত্যতে । 
মরণং তত্র বক্তব্/ং চে পাপে সমস্থিতম ॥ 

চি 

নিত পতাকী-রিষ্ি ;_অগুভ দণ্ডাধিপতি-গ্রহের সহিত বদ 
লগ্নের যোগ বা বেধ হয় এবং বেধচতুষ্টর স্থানে শুভগ্রত্র বেধ না হইয়া কে" 
পাপগ্রহেরই বেধ হয়, তবে তাহাকে নিয়্তপতাবীরিষ্টি কহে, নিয়ত-পতাবী- 
রিষ্টি হইলে জ্াতবালকের শীঘ্ব অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনেই মৃত্যু হইয়া থাকে। 
আর অশুভ দণ্াধিপতি-গ্রহের সহিত যদি লগ্নের যৌগ বা বেধ হয় এবং 
বেধচতুষ্টয়ের অস্ঠতম স্থানে যদি পাপগ্রহের বেধ থাকে, তবে নির্দিষ্ট মাসে ব। 
বর্ষে জাতবালকের মৃত্যু হয়। 

অনিয়ত-পতাকীরিষ্িঃ | 

অশুভগ্রহদ.গু তু সব্বত্র পাপবঙ্জিতে। 
বালসা কুশলং তত্র শুভৈর্নদি সমস্থিতম ॥ 
গুভে চ দণ্ডসংযোগে সব্ধত্র পাপবঙ্জিতে। 

বালসা কুশলং সর্র্বং শুভৈর্ধদি সমন্থিতম.॥ 

পাপস্য দণ্ডমাত্রে তু তদ্যোগ-বেধবজ্জিতে ॥ 

বালস্য কুশলং তত্র শুতৈর্ঘদি সমস্থিতম. || 
অশিয়ত পতখনীরিষ্টি ;-_-অগুভ দণ্ডাধিপতির সহিত যদি লগ্নের 

বেধ হয় এবং বেধচতটয়স্থানে পাঁপগ্রহের বেধ না হইয়া কেবল্ শুভওপ্হরই 
বেধ হয়, তবে তাহাতে জাতকের মৃক্তু হয় না, কিন্তু নির্দিষ্টকাঁলে কঠিন শীড়! 

হইয়া থকে |, আর শুভ দণ্ডাধিপতির সহিত যদি লগ্রের বেধ হয় এৰং হ্ধ 
চতুষটয় স্থানস্থ পাঁপগ্রহের সহিত বেধ থাকে, তবে তাহাতেও মৃত্যু ৰা কঠিন 

পীড়া এবং বেধচতুষ্টয়ের অন্ঠতম স্থানে পাগগ্রহের বেধ থাকিলে স্ব 

পীড়া কল্পনা করিতে হয়। শুভদৃগাঁধিপতির সহিত যদি লগ্নের বেধ হয় এবং 

বেধচতুষ্টয় ছানে পাঁপগ্রহের বেধ না থাকিয়া, কেবল গুভগ্রহেরই বেধ হয়, 
তবে তাহাতে বালকের গীড়াদি হয় না,. পরন্ত শুত 'হয়। -আর পাপদগ্ডখি- 

পক্ির্র সহিত যদ্দি লগ্গের যোগ বা বেধ না থাকে এবং শুভগ্রহের যোগ ঝ| 

বেধ হয়, ভবে তাহাতে শুভই হইয়া থাকে । 
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লগ্লীরা'শৌ-পাপযোগ-বেধফল্ম্। 

রাহুকেত্র্কসৌরারৈঃ পাপৈর্বিদ্ধো যুতোহশুভঃ | 

তদস্থৈযুতবি্গস্ত লগ্ন-রাশিঃ শুভ প্রদঃ ॥ 

ইতি সংকুত্য মুক্ত বলী। 

বেধচুউ় স্থানে পাপগ্রহের যোগবেধ-ফল যথা ;-- 
রা, কেতু, রবি, শনি ও মঙ্গল এই পাঁচটা পাপগ্রহের অন্ততমের সহিত পতাকী 
চক্ছে যদি লগ্নের যোগ বা বেধ হয়, তবে তাহাতে বালকের পীড়াদি অশুভ এবং 
চন্দ্র, বুধ, বুহস্পতি ও শুক্র এই চাঁরিটা শুভগ্রহের অন্যতমের সহিত যদ্দি লগ্নের 
যোগ বা বেধ হয়, তবে শুভ কল্পনা করিবে। পতাকীচক্রে জন্মলগ্ন, জন্মরাশি 

ও সমস্ত গ্রহ যথাযথ স্থানে সন্নিবেশ করিয়। দেখিতে হইবে যে, লগ্নে ও চা্জ 
কোন গ্রহের সহিত যৌগ বা বেধ হইয়াছে কি না) যর্দি পাঁপগ্রহের সহিত 

যোগ বা বেধ হয়, তবে গীড়ীদি অশ্ডভ এবং শুভগ্রহের যোগ বেধে শুভ কল্পনা 

করিবে। লগ্ন ও চন্দ্র উভয়ই যদি পাপযুক্ত বাঁ পাঁপবিদ্ধ হয়, তবে অধিক পীড়া 

এবং বছ পাপগ্রহযুক্ত ব বিদ্ধ হইলে অত্যধিক পীড়া কল্পনা করিবে। শুভাসশুভ 

যৌগ বেধে মিশ্রফল এবং পীড়! ভোগকালের ন্যনাতিরেক কল্পনা করিবে। 

পতাকীরিষ্টির ক্রমবেধ যথ! )--পৃর্বে উক্ত হইয়াছে বেবস্থান 
চারিটী অর্থাৎ লগ্ন, দক্ষিণ, বাঁম ও সম্মুখ । প্রত্যেক যামাদ্ধের দগ্ডাধিপতি চারিটা 

অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ । দণ্ডাধিপতি ও বেধস্থানের ঘথীক্রম 

আনিতে হইলে, প্রথম দণ্ডপতি লগ্নে, দ্বিতীয় দণ্ডপতি দক্ষিণে, তৃতীয় দগ্ডুপতি 
বামে ও চতুর্থ দণ্ডপতি সম্মুখে থাকিলে যে বেধ হয়, তাহাকে ক্রমবেধ পতাকী 

কছে। নিয়তপতাকীরিই স্থলে ক্রমবেধ হইলে, তাহ1 নিতান্তই বিরুদ্ধ যোগে 

পরিণত হয় । সেই হলে শাস্তযাদি কাঁধ্য দ্বারাও শুভফলের আঁশ করা যায় না। 
পভাকীরিষি মীমাংস! )১--যেমন অশুভ দণ্পতির সহিত লগ্নের 

ঘোগ বা ৰেধ.হইলে পতাকীবেধ হয়, তন্তরপ শুভ দণ্ডপতির ও যোৌগবেধে 

পতাঁকীবেধ হুইয়াঁথাকে । তবে বিশেষ এই, শুভ দণ্ডপতির যোগবেধ হইয়াছে 
ক্থচ জন্য পাঁপগ্রহেরও যোৌগবেধ হইতেছে, এরূপ স্থলেই শুভ দণ্ডুপতির 

যোৌগবেধে পভাকীরিষ্ি হইবে । কিন্তু অণ্ডভ দণ্ডপতি ও অন্য পাঁপগ্রহ যোগ- 
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বেধে যেরূপ সাজ্ঘাতিক পতাকী হইবে, শুভ দগুপতি ও অন্য পাপগ্রহযোগ- 
বেধে তদ্ধপ সাজ্ঘাতিক বিষ্টি হইবে ন।) অর্থাং এইরূপ স্থলে যদি রিষ্িভঙ্গ- 

যোগের বলবস্ত! থাকে ও অনা শুভগ্রহের যোগ বেধার্দি থকে, তবে তাঁহ।তে 

কঠিন পাঁড়াভোগ হয় বটে, কিন্ত মৃত্যু হয় ন|। 

পতাকীরিষ্টিকাল-নিরূপণম্ । 

একাঙ্কাদ্ছি গৃহাক্কাচ্চ ত্রি-গৃহাঙ্কাচ্চ-কুত্রচিৎ। 
পাপদণ্ডে ভবোদ্রষ্টিং পতাকী-রিষ্টিসংজ্ঞকে ॥ 
একোনবিংশতি কৰে সিংহে সপ্তদশঃস্থৃতঃ | 

ট্ত্রিংশকঞ্চ কন্তায়াং ধটে ষড়বিংশকন্তথ। ॥ 

বৃশ্চিকে সিংহবজ জ্ঞয়ং নবযুগ্মং ধনুদ্ধরে | 

ষড়বিংশং মকরে জ্ঞেয়ং কুস্তে সপ্তদশৈব তু ॥ 
যণ| ধণুস্তথা মীনে মেষে চৈব তু ষোড়শ: । 
বৃষে সপ্তদশঃ প্রোক্তা। যুগেহঙ্ক-হরলোচনে ॥ 

ত্রিতয়াঙ্কাদিয়ং সংখ্যা দিন-মাসাব্দনির্য়ে 
পতাকী-বেধসংজ্জোহ্যমায়ুর্দায়ং যথাক্রমম. ॥ 

পতাঁকীরিষ্টির কাল নিরূপণ ;--ক্থিত নিয়মে জাতশিশুর 
পতাঁকীরিটি হইলে, তাহার লগ্নরাশির বেধক স্থানের এক গুহাক্ক, ঘিগৃহাক্ 

৪ জরিগুহাঙ্ক এবং সেই সেই অঙ্কের পরস্পর যোগে যাহা হয়, সেই সমস্ত 

অন্ব-নির্দি্ট দিন, মাপ ও বর্ষ নিরূপিত কালে, পতাকীরিষ্টির কাল নির্দেশ 

করিবে। নিয়ে দ্বাদশরাশির ত্রিগৃহাঞ্ষের যোগাঃ লিখিত হইল যথা ১. 
কর্কটের ১৯, সিংহের ১৭, কন্যার ৩৬, তুলার ২৬, বুশ্চিকের ১৭, ধনুর ২৯ 

মকরের ২৬, কুস্তের ১৭, মীনের ২৯, মেষের ১৬, বৃষের ১৭, এবং মিখুন্রে 

৩৯। এই সমন্ত যোগাঙ্ক দ্বারা পতাক্যায়ঃ নিরূপণ করিতে হয়। 

পতাস্বীরিস্টো বর্ষমাদাধি-নিরূপণমূ। 
সবলে চ গ্রহে পাপে দিনমাত্রং বিধীয়তে । 
মধ্যেবলে তথামাসং বর্ধঞৈবাবলে তথা ॥ 
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বলান্িতে শুভেবাপি বর্ষং বিস্তাদ্ যথ। তথা । 

মধ্যবলে তথ! মাসং ক্ষীণে মৃত্যুস্তথা দিনে ॥ 

পাপগ্রহযুতে লগ্নে দৃষ্টে বা শক্রধমগে ! 
তদ! দিনং ভবেত্বস্য মরণঞ্চ স্থনিশ্চিতম্ ॥ 

শুভদৃষ্টে শুভযুতে শুভস্থানস্থিতেহপি বা । 
তদা বর্ষং বিজানীয়াৎ স্বামিনা দৃশ্বাতে যদি ॥| 

অশুভে দগ্ডসংযোগে ক্ষীণে পাপযুতে যি । 

শুভগ্রহাঃ প্রপশ্যন্তি তাবর্ষং নিয়োজয়েত ॥ 

বর্গোত্তমে সৃতুঙ্গে বা কেন্দ্রে বা গুরুশুক্রয়োঃ। 

তথাপি প্রবলে পাপে বর্ষভাগেো ন লভ্যতে || 

পতাকীরিষ্টির বর্ষ-মাপাদি কাল নিরূপণ ;-যদি অস্ত দণ্ড 
পতি পূর্ণবলী হয়েন, তবে নির্দিষ্ট অন্ধ সংখ্যার অন্যতম দিনে, মধ্যবলী হইলে 

মাসে এবং হীনবলী হইলে বর্ষে রিষ্টকাল নির্দেশ করিবে। আর যদি শুভ 

'দ্রগুপতি পূর্ণবলী হয়েন, তবে নির্দিষ্ট অঙ্ক সংখ্যার অন্যতম বর্ষে, মধ্যবলী 

হই'ল মাসে এবং হীনবলী হইলে দিনে রিষ্টিকাল নির্দেশ করিবে। 

যদি পাপগ্রহযোগবেধে পতাকীরিষ্টি হয়, আর লগ্ে অগ্য পাঁপগ্রহের যোগ 
বাদৃষ্টি থাকে এবং লগ্পতি শক্রগৃহগত হয়েন, তবে নির্দিষ্ট দিন সংখ্যায় 
রিষ্টিকাল নির্দেশ করিবে। যদি লগ্গে শুভগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকে, অথবা 

লগ্নপতি শুভস্থানস্থিত হয়েন। কিন্বা যদি লগ্রপতি লগ্রকে দেখেন, এরূপ স্থলে 
পতাকীরিষ্টি হইলে বর্ষ সংখ্যায় রিষ্টিকাঁল নির্দেশ করিবে | যদি দুর্বল দণ্ডাধি- 

পতির সহিত লগ্নের যোগবেধ হয় ও তাহাতে অন্ত পাঁপগ্রহের যোগ থাকে, 
এরপ স্থলে যদি বহু শুভ্তগ্রহ লগ্রকে দেখেন, তবে বর্ষলংখ্যায় রিস্টর কাল 
নির্দেশ করিবে । যদি বর্গেত্ম বা সুহুঙ্গাংশে লগ্র হয়, অথবা বুহদপতি ও 

ওক্র কেন্দ্রে থাকেন, এরপ স্থলেও যদি বলবান্ পাপ দগুপতির সহিত লগ্নের 

যোগ ব। বেধ হয়, তবে তাহাতে (বর্ষে রিষ্টি হইবে না) নিদ্দি্ট দিন সংখ্যায় 

বিষ্িকাল নির্দেশ করিবে। 
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যামাদ্ধদণ্নিজপণমূ । 

দিবামানদষ্টলন্ধং বেলামানং প্রকীন্তিতম্। 
তত্ত,র্যাংশো। ভবেন্দণ্ড রাত্রিমানার্তথৈব চ ॥ 
বারেশাদদ্ধযাষেষু রাত্রযহ্োঃ পঞ্চবট ক্রমাহ। 

অধিপাঃ স্যাগ্র হাস্তত্র বথাকাহে ভবন্তি তে ॥ 

রবীজ্নন্দু-ৃগু-্নাজ শনি-জ্ঞ-রবয়ো নিশি । 

রবি-শুক্র-জ্ঞ রাত্রীশ শনীঙ্য কুজ-ভাক্করাঃ | 

দিনেতৃহাঃ পরঘেবং তত্রাধ্ক্ষা শ্তুগ্রহাঃ ॥ 

দিবাযামাদ্দধাধিপ-চক্র। ূ 
যামদ্ধ সংথা। 1১ম ২য়] ৩য় ৪্থ] ৫ম |ভ্ভ|] ম|৮ম 
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দিনমানকে ৮ ভাগে বিভক্ত করিলে যাঁছ। হয়, তাহাকে যামাদ্ধ কহে এবং 

প্রত্যেক যামার্ধীকে ৪ ভাগ করিলে যাহা হয়, তাহাকে দণ্ড কহে। রাত্রিমানের 

যামার্দ ও দণ্ড নিরূপণের নিয়মও উক্ত প্রকার। 
যামার্ধাধিপ যথ। ১-যে বারের যামার্ধাধিপতি নিরূপণ করিতে 

হইবে, সেই বারাধিপতি-গ্রহই প্রথম যামাদ্ধের অধিপতি হইবেন; দবা ও 

রাত্রি উভয় স্থলেই এই নিয়ম । পরে রাত্রিতে প্রথম যামার্ধীধিপগ্রহ হইতে বার 
গণনা ক্রমে যে বার পঞ্চম হইবে, সেই বারাধিপতি-গ্রহই ছিততীয় যামাঁদ্ধীধিপ 
এবং দ্বিতীয় যামার্দাধিপ হইতে পঞ্চম বারাধিপতি, তৃতীয় যামার্ধের অধিপতি 

হইবেন। এইরূপ রাত্রিতে পাচ পাঁচ বাদ এবং দিবাভাগে বারাধিপতি গ্রহ 

হইতে ছয় ছয় বাদ দিয় প্রত্যেক বাঁরেই চটী যামার্ধের অধিপতি নিরূপিত 

করিতে হয়। প্রত্যেকবারে বাঁরাধিপতি গ্রহই প্রথম ও অষ্টম যামার্দের 
অধিপতি হইবেন। উদাহরণ যথ!,--রবিবার রাত্রিতে গথম যাঁমার্ধের অধিপতি 

রবি, ২য় বৃহস্পতি, ওয় চন্দ্র, €র্থ গুক্র, ৫ম মঙ্গল, ৬ষ শনি, সপ্তম বুধ ও অষ্টম 

যমার্দের অধিপতি রবি । রবিবার দ্রিবাতে ১ম রবি, ২য় শুক্র, ৩য় বুধ, ৪র্থ 

চন্দ্র, £ম শনি, ৬ বৃহস্পতি, ৭ম মঙ্গল ও অষ্টম যামার্ধের অধিপতি রবি এই. 

রূপ নিয়ামে অন্তান্ত বারেও 'অধিপতি নিরূপণ করিতে হয় প্রত্যেক যামার্ধে 

যথানিয়-ম যে চারিটা গ্রহ অধিপতি হইয়া থাকেন, তাহাকে দণ্ডাধিপতি কহে। 

রাত্রিদণ্ডাধিপ-কথনম্ । 

যন্ার্যামস্তুস্যৈব প্রাগদণ্ডঃ সব্বতঃ স্যৃতঃ। 
ষট. ষট. পরীত্য রাত্রে! তু ত্রয়ো দণ্ডাধিপা যথা ॥* 

রাদত্র-দগু'ধিপ হিজিপণ ) রাত্রিতে যে গ্রহ যে যামার্দধের অধিপতি 
হইবেন, সেই গ্রহই সেই যামার্ধের প্রথম দণ্ডের অধিপতি । আর সেই গ্রহ হইতে 

ছয় গণনায় দ্বিতীয় দণ্ডপতি, দ্বিতীয় দৃণগডপতি হইতে ছয় গণনায় তৃতীয় দণ্ডপত্তি 
এব* তৃতীয় দগুপহইতে ছয় গণনা চতুথ দণ্ডপতি নিরূপণ করিত, হয় । 

দিবাদগডাঁধিপ-কথনম্ | 

যামাদ্ধাধিপ-সংখ্যাভে। দ্বিতীয়ন্তু তদদ্ধত; | 

তদার্ধত্ত তৃতীয়ঃ স্যাত্বদর্ধাত্ত তুরীয়কঃ॥ 
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অস্কাভাবে তু রানুঃ স্যান্তদক্কো বন্থ-সংখ্যকঃ । 

ভগ্রাঙ্কসা পরিত্যাগাদ্দিবা দণ্ডাধিপা। যথা ॥ 

দিবা দণ্ডাধিপ দির পণ 3-_দিবাতে যে গ্রহ যামাদ্ধীধিপতি হইবেন. 

_ সেই গ্রহই প্রথম মণ্ডপতি হয়েন। গুথম দ্ণ্ডাঁধিপগ্রহের অঙ্কস'খ্যার অদ্ধেক 
দ্বারা দ্বিতীয় দণ্ডপতি, দ্বিতীয় দণ্ডপতির অস্কসংখ্যার অর্ধেক হ্বারা তৃতীয় 
দণডপতি এবং তৃতীয় দণ্ডপতির অস্কসংখার অর্ধেক ছ।?1 হর্থ দণডপতি নিরূপণ 

করিবে । যেস্থলে দ্ণ্ডাঁধিপ গ্রহাঞ্চের অদ্ধেকে অঙ্কাভাব হইবে (অর্থাৎ যে 

দণ্ডের অধিপতি রবি হইবেন) সেই স্কলে, রাহ পরদগুপতি হইবেন; রাহুর 

অঙ্কসংখ্যা ৮। আর যে স্থলে দণ্ডাধিপ গ্রহাঙ্কের অদ্দেক, দেড় আড়াই, 

সাড়ে তিন ইত্যাদি ভগ্রাঙ্ক হইবে, সেই স্থলে ভগ্রাঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া পর 

দণ্ডাধিপতি নিরূপণ করিবে । সহজে দণ্ডাধিপতি নির্ণয়ের স্থবিধার জনা দিবা 

ও রাত্রি যামার্দের দণ্ডাধিপনিয়-চক্র দেওয়া গেল। প্বুহত্সংহিতায়* উক্ত, 

হইয়াছে যে, রাহুগ্রহ পৃথিবীর ছায়া, এজনা রাত্রিতে রাছুর দণ্ডাধিপতিত্ব 
নাই। কেতুগ্রহ রাহুর পুচ্ছভাগ, এই হেতু দিবা বা রাত্রিতে কেতুর দণ্ডাধি- 
পতিত্ব নাই। ৰ ্ 

সন্দেহ-দণ্ড নির্ণয়ঃ। 

যদি জন্ম সময়ের অল্প ইতর বিশেষ থকে তাহ। হইলে-লগ্নের ভ্তায় ঘণ্ডাধি- 

পতিরও ব্যত্যয় হইতে পারে। এক্সপ স্কলে পাঠকবর্গ খনার এই বচনটি 

ব্যবহার করিবেন__-“যে নক্ষত্রে প্রসবে নাড়ী, তারে দিয়ে তারে পুরি । দিবসে 
অষ্ট নিশিতে সাঁত, জন্মদণ্ড জানিবে তাত” । অথাৎ যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে 
অশ্বিনী হইতে গণন! করিয়। সেই নক্ষত্রের অঙ্ক যাহা হইবে, তাহাকে তদ্দারা 
গুণ করিবে) গুণ করিয়! দিনে জন্ম হইলে, সেই গুণফলকে আট দিয়! ভাগ 

করিবে ও রাত্রিতে জন্ম হইলে সাত দিয়া ভাগ করিবে। অবশিষ্ট অস্ক ১ হইলে 
রবি দৃণ্ডাধিপতি হইবে, ২ হইলে চন্দ্র, ৩ হইলে মঙ্গল, ৪ হইলে বুধ ইত্যার্দি- 
রূপে দগাঁধিপতি হইবে। যদ্দি ভাগশেষ না থাকে, তাহা! হইলে দিবা জন্ম- 

স্থলে দণ্ডাধিপতি রাঁহু হইবে ও রাত্রিজন্মস্থলে শনি হইবে। উপদেশ এই যে, 
এইরূপে যে দণ্ডাধিপতি পীওয়া গেল, তাহার একটির তারতমা হইতে পারে | 
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বথা )১--যদি খনার ব5নানুসারে মঙ্গল আইসে, তাহা হইলে দণ্ডাধিপতি বুধও 
হইতে পারে, অথবা চল্সরও হইতে পারে | যদি গণিতাগত দণগ্ডধিসতি এই 

তিনটার অর্থাৎ খনার বচনানুসারে প্রাপ্ত তিনটার কোন হয়, তাহা হইন্েই 

ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে; নতুব! জন্ম সমংয়র ব্যতার "আছে জংনিতে 
হইবে। কেহ এরূপ মনে না করন ধে, খনার বওন্বাতযঘচি স্বাহ। পা ওয়। 

যাইবে তাহাই ঠিক ও তাহার উপঠেই অধিক আস্থা স্বাপন করিতে হইবে। 
বাস্তবিক খনার বচনটা ঠিক যঠীদাসের ণচণ্রা যথ!, লগ্ন তথা” ইত্যাদি বচনের 
অনুরূপ। গণিত হইতে সমন্ত করিয়া লইতে হইবে। সক্বেহ স্থলে খশার 

বচনের সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে, এই মাত্র 1 এই প্রমাণ কতদূর ফলপ্রদ 
দেখিবার জন্য আমরা অনেক পরীক্ষা করিরাছি । তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, 

অবগত ইহা সর্বত্র ঠিক ফলপ্রদ হয় না। তথাপি অধিকাংশ স্থলে যে ইহা 
বেশ ফলবান্ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ইভা দ্বার। অনেক সময় আমরা 
লগ্নের স্থিতিকাঁলের মধ্যে কোন্ দণ্ডে জন্ম, তাহা স্থির করিতে পারি। অতএব 
পাঠকবর্গ, সন্দেহস্থলে খনার এই বচনানুযায়ী জন্মদণ্ডাধিপতি নির্ণর করিবেন। 

দণ্ডাধিপ চক্র । 

দিবাযামাদ্ধের দণ্ডাঁধিপ | রাত্রিযামাদ্ধেদ দণ্ডাঁবিপ 

*ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ |] ১ম | ২য় | দয় | 5 

রবির যাঁমার্ধের দণ্ডাধিপি [রবি |রাঁছ বুধ | চত্র | রবি | শুক্র ধুধ | চন 

সোমের »  » |চন্র (রবি | রাহ বুধ ] চে শন] গুরু মঙ্গল 

মঙ্গলের » রর মঙ্গল | রবি | রাহ] বুধ [মঙ্গল | রবি শুক্র | বুধ 

বুধের ও বুধ | চন্দ্র রবি |রাছ | বুধ | চন্দ্র] শনি গুরু 

বৃহস্পতির , রী গুরু | চন্দ্র | রবি | রা || গুরু [মঙ্গল | রবি! শুক্র 

শুকরের » ৮... * (শুক্র মঙ্গল রবি | রাহু | শুক্র বুধ [নী 

শর্নর ও এ; 'শনি| মঙ্গল রবি। রাহ । শনি | গুরু |মঙ্গল রবি 
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রর 

রবেদ ও ফলম্। 

নূর্ণ্যস্ত নিজবেলারাং যস্থ জন্ম মহীতলে । 

বংশক্ষয়ং করোত্যেব নিত্যং হন্তি পিতুধনম্ ॥১ 

... চন্দ্রল্য দণকলম্। 

সোমন্ত নিজবেলায়াং চিরারুঃ শ্লেক্ষণঃ সুধী | 

স্বমতিঃ কীন্তিমান্ জাতঃ সত্যধন্ধ্-ধনাধিপঃ ॥২ 

বুজন্য দণগুফলম্ । 

ভমিপুত্রস্ত বেলায়াং যস্ত জন্ম মহীতলে । 
ব্রণাতিসারপীড়াভিঃ সততং পীডিতো নরঃ ॥৩ 

বুধস্তা দণ্ডফলম্। 

সোনাত্মস্ত বেলায়াং যো জাতো হি মহীতলে। 
দীথ্ঘাযুঃ স্বকবিঃ শান্তুঃ স ভবেদ্ধনবান্ স্থধীঃ ॥৪ 

তা 

গুরে!দ ও-কলফ্। 

গুরোর্টণ্ডে নরে। জীতে। মেধাবী দাম্তিকস্তথা । 
বহুপুত্রঃ প্রিয়ালাপি বাঞ্ছ্তিকঃ ঝুলনন্দনঃ ॥৫ 

গু) ল্য গুফলম্ । 

ভূগোদঞ্ডে নরো। জীতো মেধাবী পিতৃবসলহ | 

পুত্রবান্ রাজপাত্রণ্ নৃত্যগীত-প্রিয়স্তথ। ॥৬ 

শুনেদ গুফলম্ | 
শনেদণ্ডে নরো। জাতঃ স্বল্লারুঃ পিতৃহিংশ্রকঃ | 

স ভবেদ্দ,ঃখভাগী চ দাসত্বং লভতে গ্রুবম্ ॥৭ 

বাহে [৬ ফলম্ ॥ 

'বিধুষ্থদস্ বেলারাং চৌরে। ভবতি নিশ্চিতম্।. 
পিতৃ বিস্তাপহারশ চ গোত্রনীশং করোতি সঃ ॥৮ 

প্র--১১ 
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পতাকীবেধাপবাদঃ। 

- বারাধিপস্য দণ্ডে তু যদি বেধোহপি জায়তে। 

বালস্য কুশলং তত্র ইত্যুক্তং ব্রহ্মঘামলে ॥৯ 

পতাঁকীবেধের অপবাঁদ যথা ;--যে বারে জন্ম হইবে সেই 
বারাধিপতিগ্রহ দণ্ডপতি হইয়া, যদি লঞ্চে ব! লগ্নের বেধস্থ।নে থাকেন, তবে 

তাহাতে প্তাকীরিষ্টিজনিত দোষ হইবে না ।৯ 

পতাকীবেধনির্ণরী চক্র । 

ূ 
কন্তা (সিংহ [কর্কট | ধনু (বিছ। | তুল! | মীন | কুস্ত ।মকর 
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যামার্ধাধিপতি ও দণ্ডাধিপতি নিণয় প্রণালী ৃ  

উদ1হরণ 

সন ১৩১২ সালের ১৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা ১১টা ৫৯ মি, ৩১ সেফেও 

সময়ে অর্থাৎ দিবা ১৫ দণ্ড ১০ পল সময়ে যে বালকটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে 

(২নং কোঠী দেখুন) সেই বালকটির কাহার যামার্দে ও কাহার দণ্ড জন্ম 
হইয়াছে দেখা যাউক। 

উক্ত ১৭ই আশ্বিনের দ্িনমাঁন ২৯।৩২।২৭ পলকে আটভাঁগ করিলে গুদ, 
৪১প, ৩৩বি, ২২২অনুপল হয় অতএব উহাই উক্ত তারিখের দিবার প্রত্যেক 

যামার্দমান। এ যামাদ্ধমানকে ৪ ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ এক এক দণ্ডের 

মান হইবে। যথা ;__ ্ 
'র্দ, ৪১প, ৩৩ব, ২২২অন্ুপল 

৮ ৫৫প, ২৩বি, ২, অ-ইত্যাদি। 
১] 

অতএব ৫৫প, ২৩বি, ২০অ, উক্ত দিবসের প্রত্যেক দণ্ডমান। 

এইরূপে অগ্রে প্রভোক দ্বিন ঝ! রাত্রির যামার্ধ'ও দণ্ডমান স্থির করিয়। 

লইতে হইবে । 
৩।৪১1৩৩।২২।৩০ প্রথম যামাদ্ধমান। 

৪ (চারি দিয়া গুণ করিলে )। 

১৪13৬১৩।৩* _ চতুর্থ যাম|দ্ঘমান ] 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহাঁর মধ্যে জাতকের জন্ম হয় নাই, ইহাতে 
আর এক যাঁমার্দমান ১ দ, ৪১প, ৩গবি, ২২অ, ইত্যাদি যোগ করিলে ১৮২৭। 

৪৬1৫২1৩০"দণ্ডাদি হয়। অতএব স্পষ্ট দেখা! যাইতেছে যে, বালকটার পঞ্চম 

যামার্ধে জন্ম হইয়াছে । যেহেতু বাঁলকটী ১৫ দণ্ড ১০পল সময়ে জন্মিয়াছে। 

মঙ্গলবার দিবার পঞ্চম যামার্দের অধিপতি চন্দ্র ( যামার্ধীধিপ চক্র দেখুন) 

অতএব চন্দ্রের যামার্ধে জাতকের জন্ম হইয়াছে স্থিরীকৃত হইল। 

এক্ষাণে দেখ] যাউক কাহার দণ্ডে জন্ম হইয়াছে। যে যামার্দে জন্ম হই-. 



৮৪ জে)াতিষ-প্রভীকর । 

য়াছে, সেই যামার্দের পুর্ব যাঁমার্দে উক্ত পঞ্চম যামার্দের চারিটা দও আানয়ে 

যৌগ করিয়া দেখিতে হইবে যে, জাতদপগ্ডাঁদি উত্ত কোন দণ্ডের অন্তনিহিত 

হইয়াছে.। 

এস্থলে  ১৪।৪৬।১৩।৩০ - চতুর্থ যাম|দ। 

০1৫৫1২৩।২০ - গ্রাথম দণ্ড । 

সমটি ১৫1৭১1৩৩৬৫০ 

প্রথম দণ্ড যোগ করিরা দেখা গেল যে, জাতকের জন্ম ইহার মো ভইহা জে) 

কতুরাং বালকটার জন্ম গ্রথম দণ্ডে হইছে | উভার অধিপতি চত্তা অিঠএণ 
উক্ত বাঁলকটার চন্দ্রের দণ্ডে জনম হইয়াছে বুঝিতে হইবে । আদ ১৩মিনিউ অর্থাৎ 

৩২ পল ৩০ বিপল পরে জন্ম হইলে রবির দণ্ডে জন্ম হইত । 

মিথন বুঘ মেনু 

বু 

৪ 

কর্কট নান 

সিংহ ৩ লা) পল ক্ল্ু 

কন্ত। মণল 

রবু২ ছু জ 
২০ ৬ ১০ 

চ মন 

তুল। বিছা! পন 

এ্রস্থলে দেখ। যাইতেছে যে, ধনুর সহিত মকর ও কর্কটের বেধ আছে, 

কিন্তু দণ্ড! ধিপতি চন্দ্র ইহাদের মধ্য কোন রাশিতে নাই) সুতরাং পতাকণ- 

রিটি হয় নাই। কিন্তু লগ্নে অন্ত পাপ গ্রহের যোগ থাকায় জাতকের পীড়- 

দায়ক হইয়াছে । 
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৮৬ জ্যোভিষ-প্রভাকর। 

কর্কটলগ্র-রিষ্ি ;--+যদি কর্কটলগ্নে জন্ম হয় এবং তুলা বা কুন্তরাস্্রিস্ 

বৃহস্পতি, রাহু ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, তবে জাত শিশুর দিনে মৃত্যু 
কল্পনা করিবে ॥ ৪.॥ 

সিংহলগ্র-রিষ্টিঃ | ূ 

সিংহলগ্লে যদা জাতঃ সিংহে চন্দ্রো৷ ভবেদযদি । 
ত্যজেৎ সৌরিং মৃগে ভানুম্রিয়তে জনকেন চ ॥ ৫ 

পিংহলগ্র-রিটি ১--যদি সিংহলগ্নে জন্ম হয় এবং সেই লঞ্নে চন্দ্র থাকেন, 

আর সেই সময়ে রবি যদি মকরস্থ শনিকে পরিত্যাগ করেন, তবে পিতার সহিত 

জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৫। 

কন্যালগ্ন-রিটিঃ | 
কল্যালগ্নে যদা জাতঃ কন্যায়াং শশলাঞ্ন2। 

গুরোঃ কেন্দ্রে যদা সৌরিঃ সমাত্রা ভ্রিয়তে শিশুঃ ॥৬ 
কনা লগ্র-রিষ্টি )--যদি কন্তালগ্নে জন্ম হয় 'ও তাহাতে চত্ত্র থাকেন 

এবং বৃহস্পতির কেন্দ্রে শনি থাঁকেন, তবে মাতার সহিত শিশুর মৃত্যু কল্পনা 

করিবে ॥ ৬ ॥ 

তুলালগ্র-রিষ্টিঃ | 
তুলালগ্মে. যদ। জাতঃ শুক্রঃ ষন্ঠে ভবেদযদি। 
তমুগেহে শ্থিতে চন্দ্রে ভ্রিয়তে বিংশবাসরে ॥ ৭ 

তুলালগ্ন-রিষ্টি ;__যদি তুলালগ্নে জন্ম হয় ও তাহাতে চন্দ্র থাকেন 

এবং ধষ্ঠ স্থানে শুক্র থাকেন, তবে জাতবালকের কুড়িদিনের মধ্যে ত্য কল্পনা 

করিবে ॥ ৭ ॥ 

বৃশ্চিকলগ্ন-রিষ্টিঃ | 
বৃশ্চিকে চ যদ জাতঃ কর্কটে চন্দ্রসোমজো। 
তনুগেহে স্থিতে মন্দে কুজে চ ভিয়তে শিশুঃ॥ ৮ 



তৃতীয়োহ্ধ্যায়। ৮৭ 

বৃশ্চিক্লগ্ন-রিষ্টি ১-"্যদি বৃশ্চিকলগ্নে জন্ম হয় ও তাহাতে শনি ও 

মঙ্গল থাকেন এবং কর্কটে চন্দ্র ও বুধ থাকেন, তবে জাতবালকের জন্মের পর 
মৃত্যু কল্পনা! করিবে ॥ ৮ 

ধনুলগ্র-রিষ্ভিঃ 
ধনুলগ্নে যদ জাতে! বৃহম্পতি-সমন্থিতঃ | 

ভৌমগেহে যদ সৌরিসৃত্যুরিংশতিবাসরে ॥ ৯ 

ধনুনগ্র-রিষ্টি ১--যদি ধনুলগ্নে জন্ম হয় এবং বৃহস্পতি লগ্মে থাকেন ও 

মহ মেষে অথবা! বৃশ্চিকে শনি থাকেন, তাঁভ1 হইলে বিংশ দিবস মধ্যে জাতবাল- 
কের মৃত্যু কল্পনা করিবে ॥ ৯ 

মকরলগ্ন-রিষ্টিঃ | 
মৃগলগ্নে যদ! জাতে। মেষে চন্দ্র-সমন্থিতঃ | 

সিংহে ভানুরভবেদ্বাপি ভিয়তে ষোড়শে দিনে ॥ ১৩ 

মকরলগ্র-রিষ্টি )-_যদি মকরলগ্নে জন্ম হয় এবং চ্তরযুক্ত রবি, মেষ 

বা সিংহে থাকেন, তবে ষোড়শ দিবসে জাতবালকের মৃত্যু কল্পন৷ 

করিবে ॥ ১০ 

কুম্তলগ্র-রিষ্টিঃ। 
কুস্তলগ্নে যদ! জাতঃ কন্যায়াং ঝ| ধটে ভগ । 
চতুর্থে চন্দ্রম যহ্য ভ্রিয়তে মাতুলেন চ ॥ ১১ 

কুম্তলগ্ন-রিষ্টি ;-_-যদি কুস্তলগ্নে জন্ম হয় আর কন্তা ব1 তুলারাশিতে 

শুক্র এবং.লগ্নের চতুর্থে চন্দ্র থাকেন, তবে জাত শিশুর মাতুলের সহিত মৃত্যু 

কল্পনা করিবে ॥ ১১৯. ্ 

মীনলগ্ন-রিষ্তিঃ। 
মীনলগ্নে যদ জাতো মীনে চন্দ্র-সমন্থিতঃ | 

কীটে শনৈশ্চরো। বাপি জিয়তে ঘ্াদশে দিনে ॥ ১২ 
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তৃতীয়োহ্ধ্যায়। ্র 

তত্রাদৌ-রবিরিষ্তি। 

গগনস্থো দিবসকরঃ পাপৈর্ববহৃতিন্িরীক্ষিতঃ সদ্যঃ | 
মারয়তি ভৌমধামনি শনিভেচ ন সংশয়ে! ভবতি ॥১৬ 

| ইতি পারিঞাতে। 

আঁদে রবির যথা ;--মেষ, বৃশ্চিক, মকর বা! কুস্তস্থ রবি লঙ্বের 

দশমস্থ হইয়া, যদি বহু পাঁপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, তবে জাতশিশুর জন্মের পর 
মৃত্যু হয় ॥ ১৬ | 

রবি-চন্দ্র-গ্রহণে রিষ্টিঃ 

গ্রহণোপগতে চন্দ সক্রুরে লগ্গে কুজেইষ্টমগে । 
মাত্রা! সার্ধং ভ্রিয়তে চন্দ্রবদর্কে সশস্ত্রেণ ॥১৭ 

রবি ও চন্দ্রগ্রহণে বিষ্টি )--যদি চক্রগ্রহণের সময় জন্ম হয় এবং 

লগ্নে পাঁপযুক্ত চন্দ্র ও মঙ্গল অষ্টমে থাঁকেন, তবে মাতার সহিত শিশুর মৃত্যু 
হয়।  সৃূর্যযগ্রহণে উক্তরূপ যৌগে, মাতার সহিত অস্ত্রাঘতে শিশুর 
মৃত্যু হয় ॥ ১৭ 

অথ চন্দ্র-রিষ্টিঃ | 
বষ্ঠেহষ্টমে চন্দ্রঃ সদ্যো মরণায় পাপ-সংদৃ্টঃ। 
অষ্টাভিঃ শুভদৃষ্টে। বর্ষৈমি শ্রৈস্তদ্ধেন ॥১৮ 

ব্ঠা্ট-রিপফগশ্চন্তরঃ ক্রুরৈশ্চ সহ-বীক্ষিতঃ | 
জাতস্য মৃত্যুদঃ সদ্যসুষ্টবর্ষেঃ শুভেক্ষিতঃ ॥১৯ 

ইতি পরাশর-সং । 
নতি ___জন্মলগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে যদি পাপদৃষ্ট চক্র থাকেন, 

তবে জাতকের জন্মের পর মৃত্যু হয়। উক্ত চন্দ্র শুভদৃষ্ট হইলে ৮ বর্ষে এবং 
শুভাশুভ গ্রহদৃষ্টে ৪ বর্ষে মৃত্যু হয়॥ ১৮॥ পরাশর-সংহিতাঁয় উক্ত হইয়াছে 
যে, লগ্বের ষষ্ঠ, অষ্টম ও ঘা দশ স্থানস্থিত চন্দ্র, যদি পাঁপগ্রহ কর্তৃক যুক্ত ও নৃষ্ট 
হয়েন, তবে জাতকের সদ্য মৃত্যু হয় ॥১৯ | 

প্র-১২ 



৯৩ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর। 

চক্দ্র-রিষ্িভঙ্গমাঁহ । 

পক্ষে সিতে ভবতি জন্ম যদি ক্ষপায়াং 

কৃষ্ণে তথাহহনি শুতা শুতদৃষ্টশমৃত্তিঃ | 
তং চন্দ্রম! রিপুবিনাশ-গতোহুপি 
যত্বাদাপৎস্ ক্ষতি পিতেব শিশুং ন হস্তি ॥২০ 

টক্ত চক্দ্ররিষ্টি-ভ্ষযোগ যথা ১--যদি শুরুপক্ষের রাত্রিতে এবং 

কৃষ্ণপক্ষের দিবাভাঁগে জন্ম হয়, তবে স্াষ্টমস্থ চন্দ্র, শুভ বা অশুভ গ্রহ-দৃষ্ট হইলেও 
জাতশিশুর মৃত্যু হয় না ॥ ২০ 

পাপযুক্ত-চন্দ্র-রিষ্টিঃ | 

স্থৃত-মদন-নবান্ত্য লগ্নরন্ধেঘ 

গভযুতো। মরণায় শীতরশ্মিঃ। 

ভূগুস্থত-শশিপুত্র-দেবপুজ্যেরমদি 

বলিভিন? যুতোহবলোকিতো! বা ॥২১ 

ইতি বুহজ্জাতকে | 

ব্য়াষ্ট-সপ্তোদয়গে শশাঙ্কে 

পাপেন যুক্তে শুভদৃষ্টি-হীনে । 
কেন্দ্রেষু সৌম্যগ্রহ-বর্জিতেষু 
প্রাণৈবিয়োগং ব্রজতি প্রজাতঃ ॥২২ 

পাঁপযুক্ত চন্দররিষ্টি ;__যদি পাপযুক্ত চন, জন্মলগ্নে অথবা জন্মলগ্ 

হইতে পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দ্বাদশ ও অষ্টম, ইহার অন্ততম স্থানস্থিত হইয়া, যদি 
বলবান্ শুক্র, বুধ বা বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট না হয়েন, তবে জাতশিশুর মৃত্যু 
হয় ॥ ২১ জাতক পাঁরিজাতে উক্ত হইয়াছে যে, যদি পাপঘুক্ত ও শুভদৃ্ট 
বর্জিত চন্দ্র, লগ্ন, সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ ইহার অন্যতম স্থানস্থিত হয়ে, আর 
যদি কেন্দ্রে কোন শুভগ্রহ না থাকেন, তবে জাত শিশুর মৃত্যু হয় ॥ ২২ 



তৃতীয়োহধ্যায়। ৯১ 

পাঁপমধ্যস্থ চন্দ্ররিষ্িঃ | 

দ্যুন-চতুরত্র-সংস্থে পাপদ্য়-মধ্যগে শশিনি জাতঃ। 
বিলয়ং প্রয়াতি নিয়তং দেবৈরপি রক্ষিতে৷ বালঃ ॥২৩ 

অন্যাচ্চ | 

পাপছয়-মধ্যগতে হোরা-সপ্তাষ্ট-সংস্থিতে। চন্ত্রে । 
সৌম্যে সবলৈরনিরীক্ষিতে তদা জাতে৷ প্রুবং ভিয়তে ॥২৪ 

পাপমধ্যস্থ-চন্দ্রবিষ্টি )__-পাপদয় মধ্যগত চন্দ্র, যদি লগ্মের চতুর্থ, 

সপ্তম বা অষ্টমস্থ হইয়া, বলবান্ শুভগ্রহ কর্তৃক দুষ্ট না হয়েন, তবে জাতবঝাঁলকের 
মৃত্যু হয় ॥ ২৩২৪ 

লগ্নে ক্ষীণচন্দ্র-রিষ্টিঃ | 

্ীণে শশিনি বিলগ্নে পাঁপৈঃ কেন্দ্রেষু মৃত্যু-সংস্থৈ্ব | 
ভবতি বিপত্তিরবশ্যং যবনাধিপতেম তঞ্চেতৎ ॥২৫ 

অন্যচ্চ 

ক্সীণ-শরীরশ্চন্দো! লগ্স্থঃ ক্রুরবীক্ষিতঃ কুরুতে। 

স্বর্গ-গমনং হি পুংসাং কুলীর-গোহজান্ পরিত্যজ্য ॥২৬ 

লগ্নে ্ষীণচন্দ্র-রিটি ) --যদি ক্ষীণচন্ত্র লগ্নে থাকেন, আর লগ্থের 

অষ্মে বা কেন্দ্রস্থানে পাঁপগ্রহগণ থাকেন, তৰে জাতকের মৃত্যু হয় ॥২৫॥ যদি 

পাঁপৃষ্ট ক্ষীণচন্দ্র, মেষ, বৃষ ও কর্কটলগ্ন ভিন্ন, অন্ত লগ্নে থাকেন, তবে জাত" 
শিশুর মৃত্যু হয় ॥২৩ 

ত্রিংশাংশ-বিশেষস্থ-চন্দ্ররিষ্টিঃ | 

মাতঙ্গৈর্বভিশ্চ রামনয়নৈনেত্রাশ্রিভিঃ সায়কৈঃ। 

একেনাম্ব,ধিভিস্ত্রিলোচনমিতৈ ত্যা চ বিংশন্মিতৈঃ ॥২৭ 
ভূনোত্রর্দশভিলবৈর্ধদি ভবেন্মেষাদি-সংস্থো বিধুঃ । 
বধষৈর্ভাগসমৈঃ করোতি নিধনং কালোয়মত্রোদিতঃ ॥২৮ 



৯২ জ্যোতিধ-প্রভাকর। 

ত্রিশাংশরাশির অংশ-বিশেষস্থ চন্দররিষ্টি ;-_মেষের অষ্টম, বৃমের 
নবম, মিথুনের ত্রয়োবিংশতি ( মতান্তরে চতুর্ব্বংশতি) কর্কটের দ্বাবিংশতি, 

সিংহের পঞ্চম, কন্তার প্রথম, তুলার চতুর্থ, বৃশ্চিকের ত্রয়োবিংশতি, ধনুর 

অষ্টাদশ, মকরের বিংশতি, কুজের একবিংশতি ও মীনের দশম, এই সকল 
অংশে চন্দ্র থাকিলে, এ সকল অংশ-সংখ্যার বর্ষে শিশুর মৃত্যু হয় ॥ ২৭২৮ 

স্বন্থত-গৃহে চন্দররিষ্টিঃ | 
চন্্রঃ কুজ-রবিযুক্তঃ স্ব-্থৃতস্থানে ন বাপি শুভদৃষ্টঃ। 
মরণং শিশোঃ প্রযচ্ছতি বর্ষে নবমে ন সন্দেহঃ ॥২৯ 

দ্বিতীয় ও পঞ্চমস্থ চক্দ্ররিষ্টি *_ মঙ্গল ও' রবিষুক্ত চন্দ্র, শুভগৃষ্ 

না হইয়া যদি লগ্নের দ্বিতীয় বা পঞ্চমস্থানে থাকেন, তবে নবমবর্ষে শিশুর 
মৃত্যু হয় ॥২৯ 

অথ ব্রিবিধ-মঙ্গল-কিষ্টিঃ | 
তভৌমে! বিলগ্নে শুভদৈরদৃষ্টঃ বষ্ঠষ্টমে বার্কন্ৃতেন যুক্তঃ। 
সদ্য; শিশুং হস্তি বদেন্ুনীন্দ্ঃ মরে মারো ন শুভেক্ষিতৌ চা৩০ 

পাপেক্ষিতে৷ যুতো ভৌমো লগ্নগো ন শুভেক্ষিতঃ। 
মৃত্যুদন্তষ্টমস্হোহপি সৌরিণার্কেণ ব| যুতঃ ॥৩১ 

ৰ ইতি পরাশরঃ | 

তরিবিধ মঙ্গল-রিষ্টি ;-+গুভগ্রহ কর্তৃক অদৃষ্ট ও পাপদৃষ্ট মঙ্গল, 
যদ্দি লগে থাকেন, অথবা শনিযুক্ত মঙ্গল, বদি ষষ্ঠ বা অষ্টমে থাকেন, কিন্বা 

শনিযুক্ত মঙ্গল, শুভদৃষ্ট না হইয়া যদি সপ্তমে থাঁকেন, তবে শিশুর মৃত্যু হয়। 
পরাঁশর-সংহিতাঁয় উক্ত হইয়াছে যে, রবিযুক্ত মঙ্গল অষ্টমৈ থাঁকিলে, শিশুর 

মৃত্যু হয় ॥ ৩০1৩১ 

বুধ-বিষ্টিঃ | 
কর্কট্ধামনি সৌম্যঃ বন্ঠাষ্টমরাশিগো বিবগ্রক্ষণৎ। 
চক্ট্রেণ দৃষ্টমুত্তিব ব-চতুক্ষেণ শিশুং মারয়তি ॥৩২ 



তৃতীয়োহধ্যাঁয়। ৯৩ 

বুধরিষ্টি ;-_-কর্কটরাশিশ্থ বুধ, লগ্নের হষ্ঠ বা! অষ্টম স্থানস্থিত হইয়া যদি 

চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, তবে চারি বর্ষে শিশুর মৃত্যু হয় | 

বৃহস্পতি-বিষ্টিঃ। 

বৃহস্পতির্ভৌমগৃহেহষ্টমস্থঃ সৃধ্যেন্দুভৌমা বর্জ দৃষ্টমুত্তিঃ 
অবৈস্ত্রিভিতপর্গবদৃষ্টিহীনো লোকান্তরং প্রাপয়তি প্রজাতম্।৩৩ 
রহস্পতি-রিষ্তি ;১--মেষ ঝ| বৃশ্চিকরাশিতে অষ্টমস্থ বৃহস্পতি, যদি 

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি-ৃষ্ট হইয়া, শুল্র-দুষ্ট না হয়েন, তবে জাতশিশুর তিন বর্ষে 
নুত়া হয় ॥৩৩ 

গুক্র-রিষ্টিঃ | 

রবি-শশি-ভবনে শুক্কো দ্বাদশ-রিপু-রন্ধ গোহশুভৈঃ সর্ব্ৈঃ | 
ৃষ্টঃ করোতি মরণং ষড়ভির্বষৈঃ কিমিহ বিচিত্রম্ ॥ ৩৪ 
শুক্র-রিষ্টি ;১--কর্কট বা সিংহ রাশিতে, বষ্ঠ, অষ্টম বা দবাদশস্থ গল্র, 

যদি সমস্ত অণ্তভগ্রহ কতৃক দৃষ্ট হয়েন, তবে ছয় বর্ষে শিশুর নৃত্যু হয় ॥৩৪ 

শনি-কিষ্টিঃ | 

মারয়তি ষোড়শাহাচ্ছনৈশ্চরঃ পাপবীক্ষিতো লগ্নে । 
ংযুক্তো মাসেন বর্ষাচ্ছুদ্ধস্ত মারয়তি ॥৩৫ 

বক্রী শনির্ভৌমগৃহে প্রপন্নশ্ছিদ্রেহথ বন্ঠেইথ চতুষ্টয়ে বা। 
কুজেন সংপ্রাপ্তবলেন দুষ্ট বর্ষদ্য়ং জীবয়তি প্রজাতম্ ॥:৬ 

ইতি পারিজাতে। 
ভাক্কর-হিমকরসহিতঃ শনৈশ্চরো মৃত্যুদঃ প্রসবকালে । 

. বর্ধং জীবতি জাতত্তিত্যাহুত্র ্শম্মরাদ্যাঃ ॥৩৭ 
ইতি সারাবঙ্গাং। 

শনি-রিষ্টি :--যদি পাপযুক্ত ও পাপদৃষ্ট গ্রন্থ শনি, শুভগ্রহ কর্তৃক 
দৃষ্টি না হয়েন্, তবে ষোড়শ দ্রিবসে, এবং পাপযুক্ত লগস্ক শনি শুভাসুভগ্রহ কর্তৃক 
দৃষ্ট হইলে, এক বর্ষে শিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৩৫ 



৯৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

জাতক পারিজাঁতে উক্ত হইয়াছে যে, মেষ বা বৃশ্চিক রাশিস্থ বক্রী শনি, যদি 

লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম অথবা কেন্দরস্থানস্থিত হইয়া, বলবান্ মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, 
তবে ছুই বর্ষের পর শিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৩৬ 

সারাবলীগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, জন্মকাঁলে যদি শনিগ্রচ, রবি ও চন্তরযুক্ত 

হয়েন, তবে প্রসবের পর শিশুর মৃত্যু হয়। ব্রহ্মশন্্মা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, 
উক্ত যোগে এক বর্ষের পর শিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৩৭ 

মাঁসমধ্যে রাঁহু-রিষ্টিঃ | 
ক্ষীণং যদ! শশাঙ্কং পশ্যেদ রাছুঃ সমাগতঃ ক্র রৈঃ। 
মারয়তি তদা দিবসৈনিব্যাজং কতিপয়ৈরে ব ॥ ৩৮ 

মাঁসমধ্যে বাহুরিষ্টি ;__জন্মকালীন বু পাপগ্রহযুক্ত রান, যদি 
ক্ষীণচন্দ্রকে দেখেন, তবে এক মাঁসের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৩৮ 

পঞ্চমবর্ষে রাঁহু-রিষ্টিঃ | 
দর্শনভাগে সৌম্যাঃ ক্র,রাশ্চাদৃশ্ঠগাঃ প্রসবকালে।. 
রাহুলগ্নোপগতো যমক্ষয়ং নয়তি পঞ্চভিবর্ষৈঃ ॥ ৩৯ 

পঞ্চমবর্ষে রাছুরিষ্টিঃ ;-+জন্সসময়ে যন্দ শুভগ্রহণ দৃগ্ঠ-ভচন্রার্দে 
এবং অশুভ গ্রহণ অদৃষ্ঠ-ভচক্রার্ধে থাকেন এবং রাছ লগ্রস্থ হয়েন, তবে পঞ্চম- 
বর্ষে শিশুর মৃত্যু হয়। ৩৯ 

সপ্তমবর্ষে রাহু-রিষ্টিঃ। 

ঘট-সিংহ-বুশ্চিকোদয়-কৃতস্থিতিজীবিতং হরতি রাঃ 
পাপৈনিরীক্ষ্যমাণঃ সপ্তমিতৈরিশ্চিন্তং বর্ষেঃ ॥ ৪০ 

সপ্তমবর্ষে রাহুরিষ্টি ১--বহু পাপগ্রহৃষ্ট রাহ, যদি কুন্ত, সিংহ বা 

বৃশ্চিক ইহার অন্ততম লগ্স্থিত হয়েন, তবে সপ্রমবর্ষে শিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৪০ 

দশমবর্ষে রাঁছ-রিষ্টিঃ | . 
রাহুশ্ততুষ্টয়স্থ মরণায় নিরীক্ষিতে! ভবতি । 

পাঁপৈর্বৈর্ববদন্তি দশভিঃ ষোড়শতিঃ কে চিদাচার্ধযাঃ।॥ ৪১ 



ভৃতীয়োহধ্যায় । 8৫ 

দণমবর্ধে রাঁহু-রিষ্টি ; _"বহুপাপগ্রহ-ুষ্টরা, যদি কেন্দ্রগত হয়েন, 

তবে দশবর্ষে অথবা ষোড়শবর্ষে শিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৪১ 

ঘাদশবর্ষে রাহু-রিিঃ । 
রাঃ সপ্তমভবনে শশি-পুর্ধ্যনিরী ক্ষিতো! ন শুভদৃষ্টঃ | 
দশভিত্বাত্যাং সহিতোইবৈনুনিং বিনাশয়তি ॥ ৪২ 

দ্বাদশবর্ষে রাঁছু বিষ্টি ;১__লগ্রের সপ্তমস্থ রানু, চন্দ্র 'ও সুরধ্য কর্তৃক 

দৃষ্ট হইয়া, যদি শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট না হয়েন, তবে ছাঁদশবর্ষে শিশুর মৃত্যু 

হয় ॥ 8২ 

অথ কেতু-রিষ্টিঃ | 
কেতুর্যন্মিন্ ক্ষেহভূযুদিতস্তম্মিন্ প্রসূয়তে যস্ত ৷ 
রৌদ্রে সর্প মুহূর্তে বা প্রাণৈঃ সন্ত্্গ্যতে চা শুঃ ॥ ৪৩ 

কেতু-রিষ্টি ;-কেতু যে নক্ষত্রে উদিত হয়েন, সেই নক্ষতের রৌদ্র 
মুহুর্তে ঝ সর্পমুহূর্তে জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৪৩ 

অথ ব্ছুবিধ-যেগজ-শিগুরিষ্টি-কথনম্্। 
তত্রাদৌ সদ্য-িষ্টিঃ| 

পাপাস্ত্রিকোণকেন্দ্রে সৌম্যাঃ ষষ্ঠাষ্টমবায়গতাশ্চ। 
সূর্যোদয়ে প্রসূতঃ সগ্ভঃ প্রাণাংস্তাজতি জন্তুঃ ॥ 8৪ 

| ইতি রত্বমালায়াম্। 

দ্যুনগতেহর্কে লগ্নে যমে কুজে ব। বিপধ্যয়ে বাপি। 
অন্যতর-যুতেথবেন্দো শুভৈরদৃষ্টেহচিরাম্মত্যুঃ ॥ 
হোর। নিধনাস্তগতৈঃ পাপৈঃ ক্ষীণে ব্য়স্থিতে চেন্দৌ । 
জীতম্য ভবতি মরণং সদ্যঃ কেন্দ্রেমু চেন শুভাঃ ॥ ৪৬ 

লগ্লাস্ত্যনবনম নৈধনসংযুক্তাশ্চন্দ্র-সৌরি-সুর্যারাঃ | 
জাতস্য বধকৃতঃ স্থ্ুঃ সন্ভো৷ গুরুণ। ন চে ্টাঃ ॥ 8৭ 



৯৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

লগ্নে চন্দ্রেইর্কে চ পাপ বলিনস্ত্রিকোণ নিধনেধু । 
সৌম্যৈরযুভ-দৃষ্টাঃ সষ্ভো৷ মরণায়.কীন্তিতে। যবনৈঃ ॥ ৪৮ 

অতঃপর যোগজ শিশুরিষ্টি কথিত হইতেছে । আদৌ সন্ভরিষ্টি ষথ! ১-- 
যদি দিবাঁভাগে জন্ম হয়, আর পাপগ্রহগণ কেন্দ্রে ঝা! ত্রিকোণে এবং শুভ গ্রহগণ 

ষষ্ঠ, অষ্ঠম বা ্বাদশে থাকেন, তবে জাতশিশুর সপ্ত মৃত্যু হয় ॥ ৪৪ ॥ যদি লগ্ের 
সপ্তমে রবি ও লগ্চে শনি বা মঙ্গল থাকেন, অথবা যদি লগ্জে রবি ও লগ্রের 

সপ্তমে শনি বা মঙ্গল থাকেন, কিন্বা যদি চন্দ্র, শনি বা মঙগলযুক্ত হইয়া শুভ 
না হয়েন, তবে জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৪৫ ॥ লঞ্চ অষ্টম ও সপ্তমস্থানে যদি 
পাপগ্রহ থাকেন, আর ক্ষীণচন্দ্র বায়গত হয়েন এবং কেন্দ্রে শুভগ্রহ ন| থাকেন, 
তবে জাতশিশুর স্থ মৃত্যু হয় ॥ ৪৬ ॥ চন্দ্র, শনি, রবি ও মঙ্গল এই চারিটা গ্রহ, 
যদি লগ্ন, নবম, দ্বাদশ ও অষ্টম ইহার অন্যতম স্থানস্থিত হইয়৷ বৃহস্পতি-ৃষ্ট না 
হয়েন, তবে জাতশিশুর সদ্য মৃত্যু হয়। ৪৭ ॥ যদি লগ্নে চন্দ্র ও রবি থাকেন, 

আর ব্লবান্ পাপগ্রহগণ শুভগ্রহকর্ডুক অযুক্ত ও অদৃষ্ট হইয়া, ব্রিকোণ ও 

অষ্টমস্থানে থকেন, তবে জাতিশিশুর সগ্ভ মৃত্যু হয় ॥ ৪৮ 

লগ্নে ভাস্করপুত্রশ্চ নিধনে চন্দরম স্থিত; | 
তৃতীয়ন্ছো দা জীবঃ শিশুর্াতি যমালয়ম্ ॥ ৪৯ 

লগ্নসংস্থৌ শনি কুজাবষ্টমস্থো যদ শশী। 
ষ্ঠাষ্টমে ভবেজ্জীবে। জীবনং তম্ত দুল্লভিম্ ॥ ৫ৎ , 

অষ্টমন্থে। যদা পাপাঃ সৌম্যাশ্চ দ্বাদশে স্থিতাঃ। 

তদা মৃত্যুং ব্রজেদেব দেবরাজ-সমো! যদি ॥ ৫১ 

হবাদশন্ছৌ রবিকুজৌ তনুস্থৌ শশি-সূর্্যজৌ । 
সেঁম্যেন দৃশ্যতে লগ্নং শিশুর্ধাতি যমালয়ং ॥ ৫২ 

চন্দ্রঃ শনিকুজৌ লগ্নে নবমে ভাম্করে। যদ । 

দীবলগ্রমনালোকী তস্য জাতস্য কিং ফলস্॥ ৫৩ 



তৃতীয়োহিধ্যায় । ৯৭ 

দ্বাদশৃস্থে। যদা জীবে। লগ্নেচ চন্দ্রমা ভবে । 

অষ্টমে মঙ্গল-শনী স গচ্ছতি যমালয়ম্ ॥ ৫৪ 

সম-সপ্তগতঃ পঙ্গুর্ঘাদশে চন্দ্রমা ভবে । 

মঙ্গলোহমঙগলে যস্য তন্য মৃত্যুভয়ং ভবে ॥ ৫৫ 

সম-সপ্ুগতো। ভৌমে। লগ্নে ভাস্কর-শীতগু। 
গুরুভূির্ধদা ষষ্ঠে তদ। মৃত্যুং সমাদিশেত ॥ ৫৬ 

ইতি পরাশর-সংহিতায়াম্। 

পরাশর-সংহিতাঁয় উক্ত হইয়াছে যেযদি লগ্নে শনি, অষ্টমে চন্দ্র এবং 
তৃতীয়ে ( অথবা দ্বাদশে ) বৃহস্পতি থাকেন, তবে জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৪৯ 

বদি শনি ও মঙ্গন লগ্নে থাকেন, আর অষ্টমে চন্দ্র এবং ষ্ঠে বা অষ্টমে 

বুহস্পতি থাকেন, তবে জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৫০ 

যদ্দি অষ্টম স্থানে অথব। লগ্চে, বহু পাঁপগ্রহ 'ও দ্বাদশে বহু শুভগ্রহ থাকেন, 

তবে জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৫১ 

যদি লগ্নের দশ স্থানে রবি 'ও মঙ্গল, আর লগ্নে চন্দ্র 'ও শনি থাঁকেন এবং 

লগ্নে শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৫২ 

যদি চন্দ্র, শনি ও মঙ্গল লগ্নে, আর নবমে রবি থাকেন, এবং লগ্নে বৃহস্পতির 
দৃষ্টি ন| থাকে, তবে জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥৫৩ 

যদি দ্বাদশে বৃহস্পতি, লগ্নে চন্দ্র এবং অষ্টমে শনি ও মঙ্গল থাকেন, তবে 

জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥৫৪ 

ষদি সমরাশিগত শনি লগ্মের সপ্তুমে, দ্বাদশে চন্দ্র এবং অষ্টমে মঙ্গল থাকেন, 
তবে জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥ ৫৫ 

যদি সমরাশিগত মঙ্গল লগ্নের সপ্তমে, রবি ও চন্দ্র লগ্নে এবং বৃহস্পতি ও 

শুক্র ষষ্টে থাকেন, তবে জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥৫৬ ও 

খনার মতে রবি-রিষ্তি | 

খন৷ কহে তিন শত বার সপ্তম রবি নাহিক নিস্তার । 
তুলা.কর্কট মকর মেষে দালক মরে তিন দিবসে ॥ ৫৭ 

প্র--২৩ ্ 



৯৮ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

মেষ, ভুলা, কর্কট ও মকর ইহার অন্যতম লগ্নে ষদি জন্ম হয় এবং লঞের 

সম স্থানে রবি থাঁকেন, তবে তৃতীয় দিবসে শিশুর মৃত্যু হয় ॥৫৭ 

অথ পি উ-মাতিরিষ্ট-রিষ্টিভ-নির্ণর-জ্ঞানম | 

 পিতৃ-রিষ্রিঃ | 

ভানুঃ পিত। ট জন্ত,নাং চক্দ্রো মাত; তথৈৰ চঃ। 

পাপদৃষ্ট'যুতে! ভানুঃ পাপমধ্যগতোহপি ব। 
পিতৃ-রিষ্টিং বিজানীয়াচ্ছিশোজাতস্য নিশ্চিতম্ || ১ 

পিতৃ-মাতৃরিষ্টি ১-পিত্বকারক রবি ও মাহৃকারক চক্র যদ 

পাঁপযুক্ত ও পাঁপদৃষ্ট, অথব1 পাপমধাগত ভয়েন, তবে শিশুর পিতার ৪ মাতার 

মৃত্যু হয় ॥১ 

তভৌমহথ নিধনে চন্দ্রঃ পাঁপধুক্তে। ভবেদ্ যদি। 
পিতৃঘ1াতী পরোক্ষে চ মাত। চ অিয়তে প্রবম্ ॥২ 

রন্ধে হর্কে সপ্তুমে ভৌমে নিধনস্থে চ সূর্যযজে | 
পিতুষ্বৃত্যুব্দেত্তস্ত শুভৈন” যদি দৃশ্যতে ॥ ৩ 
ূর্ধ্যাচ্চ সপ্তমে রাশৌ শনি-ভৌমৌ যদা স্থিতৌ । 
তদ| পিতৃ-বধে! জ্েয়ন্তয়োম ধ্যেহণব। রবি ॥ ৪ 

| . ইতি জেরঠীতিনিবন্ধে। 

জ্যোতিনিবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, অষ্টমস্থ মঙ্গল ও চন্দ্র যদি পাপযুক্ত 
হয়েন, তবে শিশুর অসন্নিধনে পিতার অথবা মাতার মৃত্যু হয়। যদি অষ্টমে 
রবি 'ও শনি এবং সপ্তমে মঙ্গল থাকেন 'ও শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না! হয়েন, তবে 

তাহার পিতার মৃত্যু হয়। রবির সপ্তমে যদি শনি 'ও মঙ্গল থাঁকেন, অথবা 
রবি যদি শনি ও মঙ্গলের মধ্যবর্তী হয়েন, তবে পিতার মৃত্যু হয় ॥২-:৪ 

উদয়াদ্শমে মন্দো! নাশয়েদচিরাৎ স্ুতম্ । 

পিতরং ভাক্করে। হন্যাৎ মাতরং হিমদিধীতিঃ ॥৫ 



তৃতীয়োহধ্যায়। ৯৯ 

লগ্নের দশমন্ানে পাপদৃষ্ট অথবা পাপযুক্ত শনি থাকিলে জাতিশিশুর, তন্দ্রপ 
রবি থাঁকিলে পিতার এবং ক্ষীণচন্দ্র থ'কিলে মাতার মৃত্যু হয় ॥৫ 

লগ্জে সৌরিম্দে ভৌমঃ ষষ্টস্থানে চ চন্দ্রমাঃ। 

ইতি ঢেজ্জন্মকালে স্তাৎ পিত। তন্ত ন জীবতি ॥ ৬ 

ইতি পরাশর-সংহিতায়াম্। 

যদি লগ্জে শনি, সপ্ুদে মঙ্গল এবং ষ্ঠ চক থাকেন, তবে পিতার মৃত্যু 

হয় ॥৬ 

লগ্নে জীবে। ধনে মন্দ-রবি-ভৌম-বুধান্তথা । 

বিবাহ-সময়ে তন্ত বালস্য ভ্রিয়তে পিত। ॥ ৭ 

বিবাহ সময়ে পিতার স্বৃত্যু যদি লগ্নে বৃহস্পতি এবং ধনস্থানে 

শনি, রবি, মঙ্গল ও বুধ থাকেন, ভবে শিশুর বিঝাহ সময়ে তাহার পিতার মৃত 

হয় ॥৭ 

ভৌমাংশক-স্থিতে ভানো স্বপুত্রেণ নিরীক্ষিতে | 

প্রাক জন্মনে। নিবৃত্তিঃ স্তান্মত্যুর্বাপি শিশোঃ পিতুঃ ॥ ৮ 

শিশুর জন্মের পূর্বের পিতার স্বৃ্যু )_থে কোন রাশিতে মঙগ- 

লের নবংশে অবস্থিত হইয়া যদি রবি, শনি কর্তৃক পূর্ণৃষ্ট হয়েন্, তবে গর্তে 

অবস্থিতিবাঁলে, অর্থাৎ শিশুর জন্ম হইবার পূর্বে তাহার পিতার মৃত্যু হয়।৮ 

রাহু জীবৌ রিপুক্ষেত্রে লগ্নেবাথ চতুর্থকে। 

ত্রয়োবিংশতি মে বর্ষে পুত্রস্তাতং ন পশ্যতি ॥ ৯ 

রাহ ও বৃহস্পতি লগরস্থ বা লগ্রের চতুর্থ হইয়। যদি শক্রক্ষেত্রগত হয়েন, 

তবে ত্রয়োবিংশতি বর্ষে শিশুর মৃত্যু হয় ॥৯ 

ূ্্যঃ পাপেন সংযুক্তঃ সুধ্যে। বা পাপ মধ্যগঃ। 

সূর্দাাৎ সপ্তমগঃ পাপস্তুদ। পিতৃধধো ভবে ॥১, 



১০৩ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

সপ্তমে ভবনে সূর্য্য কন্মন্ে। ভূমিনন্দনঃ। 
রাহ্থব্যয়ে চ যস্যৈব পিতা কষ্টেন জীবতি ॥ ১১ 
দশমস্থো যদা ভৌমঃ শক্রক্ষেত্র-সমাশ্রিতঃ | 

ভ্রিয়তে তশ্য জাতগ্য পিতা শীত্রং ন সংশয়ঃ ॥১২ 

পাতালে চান্বরে পাপে! দ্বাদশে চ যদা স্থিতঃ। 
_ পিতরং মাতরং হস্থা দেশাদেশান্তরং ব্রজেত ॥ ১৩ 

ইতি পঞ্চস্বরায়াম্। 

নিধনারি-গতশ্চন্দ্রঃ সৌরি-ভৌমঃযুতে! যদি । 
শুক্র-গুবেরবোনচালোকী স পিতা শ্রিয়তে শিশুঃ 1 ১৪ 

পঞ্চস্বর। গ্রন্থে উক্ত হইয়।ছে যে, শনি ও মঙ্গলঘুক্ত চন্দ্র, যদি লগ্নের ষষ্ঠে 
বা অষ্টমে থাকেন এবং বৃহস্পতি বা শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট না হয়েন, তবে পিতার 
সহিত জাতশিশুর মৃত্যু হয় ॥১৪ 

অষ্টমস্থ্বো যদ! চন্দ্রো গুরু-রাহু দ্বিতীয়গো । 
সৌরি-ভৌমৌ স্থিত মিত্রে পিতৃহা সপ্তবাসরাৎ ॥:৫ 

যদি লগ্নের অষ্টমে চন্দ্র, রাঁছ ও বৃহস্পতি ছিতীয়ে এবং শনি ও মঙ্গল চতুর্থে 

থাকেন, তবে সাঁত দ্রিবসের মধো পিতার মৃত্যু হয় ॥১৫ 

তমোহা যদি পাপেন ভ্ররেনৈবহবীক্ষিতঃ | 
শুভৈরযুতদৃষ্টশ্চ পিতুরপ্যন্তম। দিশে ॥১৬ 

যদি রবি, তিনটা পাঁপএ্রহ কর্তৃক পুর্ণদৃষ্ট হইয়া, শুভঞ্হ কণ্ডক দুষ্ট ও 

যুক্ত না হয়েন, তবে পিতার মৃত্যু হয় ॥১৬ 

লগ্লাচ্চতুর্থে রবিজোহথ ভৌমঃ 
কন্মৃস্থিতো মাতৃবিয়োগন্ছুখম্। 
দদাতি শীত্রংখলু সপ্তমেব 

তাতন্য মৃত্যু্যাদিলগ্রসংশ্থঃ ॥ ১৭ 



তৃতীয়োহ্ধ্যায় । ১৬১ 

যদি লগ্নের চতুর্থে শনি এবং দশমে মঙ্গল থাকেন, তবে মাতার মৃত্যু - হয়, 

আর লগ্নের সপ্তমে শনি এবং লগ্নে মঙ্গল থাকেন, তবে “পিতার মৃত্যু হয় ॥১৭ 

লগ্নাষ্টমগতে ভৌমে দ্বাদশে পাপ-দিত্রয়ে । 
পিতৃঘাতী ভবেন্গিত্যং শুভৈর্ধদি ন দৃশ্যাতে ॥১৮ 
অষ্টমন্ো যদ! ভানুল-্গ্নে চ রাহুসংঘুতঃ | 
পিতা চ জিয়তে তস্য স্বয়ং বা ভ্রিয়তে শিশুঃ || ১৯ 

কুজেন সহিতো ভানুঃ শনিন। যদি বীক্ষিতঃ | 

শনিন। সংযুতে! ভানুঃ কুজেন যদ্দি বীক্ষিতঃ ॥ ২৭ 

সপ্তাংশৈশ্চ রবৌ মীনে পঞ্চভিঃ মি হগে রবৌ। 

দ্বাভ্যাঞ্চেব কুজে মেষে পিতৃহ| সপ্তবাসরাহ ॥২১ 
পঞ্চভির্ভার্গবে দ্বন্দে বহিনা ভিয়তে শিশু? । 

অষ্টাবিংশৈষ্ঁগে ভৌমে পিতৃহা সপ্তবাসরাৎ ॥ ২ 
কশ্মস্থানে স্থিতঃ সৌরী রিপুস্থানে চ চন্দ্রমাঃ | 
কুজে চ সপ্তম স্থানে ভ্রিয়তে পিতৃ-স'জ্দিতঃ ॥২৩ 

অথ মাতৃরিষ্টিঃ 

দিবা শুক্রে। যথা মাতা নিশি মাত! চ চক্দ্রমাও ॥ ১ 

দিবসে জন্ম হইলে শুক্র, এবং ধাত্রিতি জন্ম হইলে চন্দ্র, বালকের মাঁত। 
হয়, অর্থাৎ এই ছুই প্রহরে অবস্থান অনুসারে মাতার শুভাশুভ বিচার 

করিতে হয় ॥১ 

.প্রসবে চ দিবাভাগে শুক্রে বা পাপসংযুতে । 

অথব। পাপদুক্টে চ মাতা চ ্রিয়তে ফ্রবং ॥২ 

যদ্দি দিবসে জন্ম হয়, আঁর শুত্রগ্রহ পাঁপগ্রহের সহিত থাকেন: অথবা 

তৎকর্তৃক দষ্ট হয়েন, তবে জাতকের মাতার মৃত্যু হয় ॥২ 



১২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

পাপগৃহস্থিতে শুক্রে পাপে বা পাপগেহগে । 
শুভগ্রহা ন পশ্যস্তি মাত! চ জিয়তে ফ্রুবং ॥ ৩ 

যদি শুক্র পাপগ্রহের আলয়ে অবস্থান করেন, আর পাপগ্রহ পাপগ্রহের 

আলয়ে অবস্থান করে, এবং শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, তবে জাতকের মাতাঁর 

নিশ্চয় বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৩ 

প্রসবে রাত্রিসময়ে চন্দ্ঃ পাপগৃহেশ্থিতঃ | 
মাতা চ ভ্রিয়তে তত্র যদি পাপৈঃ সমস্থিতঃ ॥ ৪ 

যদি রাত্রিকালে জন্ম হয়, এবং প|পগ্রহের গৃহে চক্র থকিয়া অনেকগুলি 

পাপগ্রহের সহিত মিলিত হয়, তাহ! হইলে তাহার ম।তার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪ 

চন্দম! যদি পাঁপেন ত্রিতয়েন প্রদৃশ্যাতে । 
মাতৃনাশো ভবেত্তস্ত ষষ্ঠঃ পাপো তবেদযদি ॥ ৫ 

যদি চত্জ, তিন্টা পাপগ্রহ কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হয়েন, এবং চক্রের যষ্ঠ স্থানে 
পাঁপগ্রহ থাকে, তবে শিশুর মাতৃহাঁনি হয় ॥ ৫ 

উচ্চস্থো বাথ নীচস্থো সপ্তমস্থো যদা রবিঃ। 
পানহীনো ভবেদ্বধালোহজা-ক্গীরেণ জীবতি ॥ ৬ 

ঘদ্দ রবি, লগ্নের সপ্তমস্থ হন, তবে জাতশিশু মাতাঁর ্তন্ত ছুগ্ধ পান 

করিতে পায় না, ছাগাদির ছুগ্ধে তাহার জীবন রক্ষা হয় ॥ ৬ 

পাপাৎ্ সপ্তম-রন্ধ-স্থে চন্দ্রে পাপ-সমন্থিতে | 

বলিভিঃ পাপকৈতুষ্টে জাতে। ভবতি মাতৃহা ॥ + 

যদি পাপগ্রহযুক্ত চন্দ্র, পাপগ্রহের সপ্তম বা অষ্টম স্থ/নে 'থ|কেন, এবং 
ব্লবান্ পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, তবে মাতৃহাঁনি হয় ॥ ৭ 

চক্ত্রাচ্চতুর্থগঃ পাপে রিপুক্ষেত্রে যদা ভবে । 
_. তদা মাতৃবধং কুর্য্যাৎ কেন্দ্রে যদি শুতা ন চে ॥৮. 

যদি কেন্দ্রে শুভগ্রহগণ না থাঁকেন, এবং চত্দ্রের চতুর্স্থ পাপগ্রহ শক্রক্ষে- 
গত হদেন, তবে মাতগানি হয় ॥ ৮ 



তৃতীয্বোধধ্যাঁয় | ১০৩ 

দ্বাদশে রিপুভাবে চ যদ। পাপগ্রহো। ভবেগু। 

তদা মাতুর্ভয়ং বিগ্যাচ্চতুর্ধে দশমে পিভুঃ ॥ ৯ 

পাপগ্রহগণ যষ্ঠ ও ছ্বাদশে থাকিলে, মাতার এবং চতুর্থ 'ও দশমে থাঁকিলে, । 
পিতার মৃত্যুর আশঙ্ক। ॥ ৯ | 

লগ্নশ্ে চ গুরে৷ সৌরে ধনে রাহে তৃতীয়গে । 
ইতি চেজ্জম্মকালে স্যান্মাতা তস্য ন জীবতি ॥ ১০ 

যদি লগ্নে বৃহস্পতি, ধনস্থানে শনি এবং তৃতীয়ে রাহু থাকেন, তবে মাতার 
মৃতু হয় ॥.১ৎ | 

ক্ষীণ-চন্দ্রা ত্রিকোণস্থৈঃ পাপৈঃ সৌম্য -বিবর্ধি তৈঃ। 
মাতা পরিত্যজেদ্বালং বন্মাসাচ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ১১ 

যদি ক্গীণচন্দ্রের পঞ্চম ও নবম স্ত/নে শুভগ্রহ না থাকেন এবং কেবল পাঁপ- 
গ্রশ্গণ অবস্থিতি করেন, তবে ছয় মাসের মধ্যে মাতার মৃত্যু হয় ॥ ১১ 

লগ্লীচ্চতুর্থগঃ পাপো যদি স্তাদ্বলবন্তরঃ। 

তদ। মাতৃবধং কুধ্যাত্তৎ কেন্দ্রে চাপরে। যদি । ১২ 

যদি লগ্নের € এবং কোঁন মতে চন্দ্রের ) চতুর্স্থনে বলবান্ পাঁপগ্রহ 
থাঁকেন, এবং সেই পাপগ্রহের কেন্দ্রে যদি বলবঝান্ পাঁপগ্রহ থাঁকেন, তবে 
মাতার মৃত্যু হয় ॥ ১২ 

চন্দ্রাষ্টমগতে ভৌমে শত্রস্থে ক্রুর-বীক্ষিতে । 
মাতুস্তস্ত ভবেদ্ধানিঃ পিতা! চাসীদ্বিদেশগঃ || ২৩ 

যদি চন্দ্রের অষ্টমস্থ মঙ্গল, শত্রক্ষেত্রগত হইয়া পাঁপদুৃষ্ট হয়েন, তবে 
শিশুর জন্মকালীন, তাহার পিতা বিদেশস্থ হয়েন এবং মাতার মৃত্যু হয় ॥ ১৩ 

শনি-মঙ্গলয়োর্মধ্যে যদি তিষ্ঠতি চন্দ্রমাঃ। 
তদা মাতৃবধো। জ্ঞেয়ো৷ ভৌমার্কি-সংযুতোহ্থবা ॥ ১৪ 

চন্দ্র যদি শনি ও মঙ্গলের মধাবর্তী হয়েন, অথবা শনি ও মঙ্গল যুক্ত হয়েন। 
তবে মাতৃহানি হয় ॥ ৯৪ 



১০৪ _জে]োতিষ-প্রভাকর । 

কেন্দ্র-ত্রিকোৌণগঃ পাপো মাতৃহা সপ্তবাপরাত। 

সপাপাদ্ ভার্গবাৎ পাপো হিবুকে মাতৃনাশকৃৎ ॥ ১৫ 

যদি কেন্দ্র ও ত্রিকোণে পাপগ্রহ্গন থাকেন, তবে সাতি দিবসের মধ্যে মাতৃ- 
হানি এবং পাঁপযুক্ত চন্দ্রের চতুর্থে পাপগ্রহ থাকিলে মাতৃহানি হয় ॥ ১৫ 

,  নিধনারি-গতণ্চন্দ্রে। ভৌমশ্চ সপ্তম স্থিতঃ।. 

তস্য মাতৃবিনাশঃ স্যাদ্ যি পাপৈঃ লমন্বিতঃ ॥ ১৬ 

বষ্ঠ ব| অষ্টমস্থানে যদি পাপধুক্ত চন্দ্র থাকেন এবং সপ্তমে মঙ্গল অবস্থিতি 
করেন, তবে মাতার মৃত্যু হয় ॥ ১৬ 

অথ রিষ্টিভঙ্গ-যে'গকথনয্ । 
এক এব ব্লী জীবে লগ্রস্থো। রিগ্রি-সঞ্চয়ম্ | 
হস্তিপাপচয়ং ভক্তয। প্রণামমিব শুলিনঃ ॥ ১৭ 

| ইতি পরাঁশর-সংহিতাঁয়াম্। 

অতঃপর জাশুশিশুর যে সমস্ত যোগগ-রিষ্টিষোগ কথিত হইল, সেই সমস্ত 

বিষ্টি যোগের ভঙ্গযেগ কথিত হইতেছে । পরাশর-সংহিতাঁর উক্ত হইয়াছে, 

যেমন প্রগ:ট উক্তিভীবে মহাদেবের শরণাগত হইলে, সমস্ত পাঁপরাশ নষ্ট হয়, 

তন্্রপ বলবান্:ও উদিত বৃহস্পতি লগরস্থ হইলে, সমস্ত রিষ্টিদোষ নষ্ট হয় ॥ ১৭ 

লগ্নাধিপোহতি বলবান্ শুভৈরদৃষ্টঃ 
কেন্্রস্থিতৈঃ শুভখগৈরবলোক্যমানঃ | 
রিষ্টং বিধুয় বিদধাতি স্মদীর্ঘমাযুঃ 
সার্ধং গুপৈ্বহুভিরুর্জিতয়। চ লক্ষ্য ॥ ১৮ 

যদ্দি লগ্ধিপতি পুর্ণবলশালী হইয়া, অশুভ গ্রহ কর্তৃক অদৃষ্ট এবং কেন্দ্র 
শুভগ্রহ কর্তৃক তুষ্ট হয়েন, তবে সমস্ত রিষিদোষ নষ্ট হয় এবং জাতশিশু 
দীর্ঘাযুঃ লক্গীব|ন্ ও গুণবান্ হয় ॥ ১৮ 

একোহপি কেন্দ্র-ভবনে নব-পঞ্চমে ব। 

তাস্বন্মযুখ-বিমলী কৃত-দিথিভাগঃ। 



তৃতীয়োহ্ধ্যায়। ১০৫ 

নিঃ.শব-দোষমপহত্য শুভঃ প্রসৃত্রং | 
দীর্ঘায়ুষং বিগত. রোগভয়ং করোতি ॥ ১৯ 

চঙ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহার অন্ততম শুভগ্রহ, বল্বান্ 'ও উদ্দিত 
হইয়া, যদি কেন্দ্র বা ত্রিকে।ণ স্থানে থাকেন, তবে সমস্ত রিট্রিদোষ নষ্ট হয় 

এবং জাতশিশ দীর্ঘাযুঃ ও নীরোগ হইয়া থাকে ॥ ১৯ 

সৌম্য-ভবনোপযাতাঃ সোম্যাংশক-পৌমদ্রেকাণস্থাঃ। 
গুরু-চন্দ্র-কাব্য-শ শজা£ সর্ব রিষ্টন্য হন্তারঃ ॥ ২২ 

বৃহস্পতি, চন্দ্র, শুক্র ও বুধ ইহার অন্যতম শুভগ্রহ, যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্রস্থ 

হইয়া, শুভগ্রহের নবাংশে ও দ্রেককাণে থাকেন, তবে সমস্ত রিষিদোষ 

নষ্ট হয় ॥ ২০ 

কিং কুর্বস্তি গ্রহ ঃ সর্বেব যস্ত কেন্দ্রী বৃহস্পতিঃ। 
মত্তকুপ্তর-সঙবাতং নাশয়েৎ কেশরী যথা ॥ ২১ 

জিষড়েকাদশে ভৌমস্ক্িষড়েকাদশে শনঃ। 
ত্রিষড়েকাদশে সুধ্যঃ সব্বারিষ্টং নিবা রয়ে ॥ ২২ 
এক এব বিলগ্ে বা কেন্দ্রসংস্ছে। বলান্বিতঃ | 

অবিষ্টং নিখিলং হস্তি পিণাকী ত্রিপুরং যথা ॥ ২৩ 
গুরু-ভৌমৌ যদা যুক্তো গুরুদৃষ্টোহথব! কুজঃ | 
হত্বারিষ্টমশেষ্চ জনন্যাঃ শুভকৃন্তবেৎ ॥ ২৪ 

২১ হইতে ২৪ পর্যাস্ত শ্লোক গুলির অর্থ, সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়। 

উহার অনুবাদ কর! হইল ন1। 

বহবো। হি যদি শুভফলদা যোগাস্তত্রাপি নেব্যতেরিউম। 

সূর্য)াত্রিকোণ-ইন্দৌ যথ। চ যাত্রা নরেক্দ্রন্ত ॥ ২৫ 

যেমন যাত্রাকালীন রবির নবম ব1 পঞ্চমে চন্দ্র থাঁকিলে, যাত্রার ফল শুত 

হয়, তদ্রপ জাতশিশুর যদি শুভফলপ্রদ বহু সৌভাগাযোগ- থাকে, তৰে 

সর্বারিষ্ট নষ্ট হয় ॥ ২৫ 

প্র--৯৪ 



১০১ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

সৌম্যক্ষেত্রে চন্দ্রো হোরা-পতিন। বিলোকিতো৷ হস্তি। 
রিষ্টং ন বীক্ষিতোহন্তৈঃ কুলাঙ্গনা কুলমিবান্যগত। ॥ ২৬ 

যেমন কুলনারী, অন্তগতা হইলে কুল নষ্ট হয়, তঙ্রপ শুভগ্রহের ক্ষেত্রস্থ চন্দ্র 

লগ্রপতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্বারিষ্ট নষ্ট হয় ॥ ২৬ * | 

তৃতীয়ৈকাদশে চৈব নবমে পঞ্চমে ভূগৌ । 
সম-সপ্তগতে জীবে জীবেদব্দশতং নরঃ ॥ ২ 

যদ্দি তৃতীয়, একাদ্রশ, নবম বা পঞ্চম ইহার অন্যতম স্থানে শুক্র থাকেন 

এৰং সম্রাশিগত বৃহস্পতি সপ্মস্থ হয়েন, তবে জাতশিশু দীর্ঘায়ঃ হয় ॥ ২৭ 

তুলা-কো'দগু-মীনস্থ-লগ্রস্থশ্চ শণ্রিদা । 

সর্ববরিষ্টং নিহন্ত্যাশু শেষে জাতো ভবেদ্যনঃ ॥ ২৮ 

তুলা, ধনু ও মীন ইঠাঁদিগের মধ্যে কোন একটা রাশি জন্মলগ্ন হইয়া তাহাতে 

শনি থাকিলে সমস্ত রিষ্িদোন নষ্ট হয়, কিন্তু অন্যরাশি লগ্ন হইয়। তাহাতে শনি 

থাকিলে মৃত্যু হয় ॥ ২৮ 

রাহস্ত্িষ্ঠ-লাভে লগ্লাৎ সৌম্যৈন্িরীক্ষিতঃ সগ্ভঃ। 

নাশয়তি সব্বরিস্টং মারুত ইব তুল সংঘাতম্ | ২৯ 

যদি লগ্র হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ কিন্বা একাদশ রাশিতে শুভগ্রহদৃষ্ট রাছু 
অবস্থান করে, তাহ! হইলে প্রবল বায়ু দ্বারা তুঙ্গারাশি যেরূপ দূরে নিক্ষিপ্ত 

হয়, সেইরপ সদ্ভ সমস্ত রিষ্টিদোষ নষ্ট হইয়! যায় ॥ ২৯ 

অজ-বৃষত-কর্কিলগ্নে রক্ষতি রাঃ স্মস্ত রিষ্টিভ্যঃ | 
পৃথ্থীপতিঃ প্রসন্নঃ কৃতাপরাধং যথা পুরুষং ॥ ৩০ 

মেষ, বুষ কিম্বা কর্কটরাঁশিতে রাছ অবস্থান করিলে, অপরাধী ব্যক্তিকে 
নরপতি প্রসন্ন হইয়া যেরূপ রক্ষা করেন, তন্রপ বাহু সমস্ত রিষ্টি হইতে 
বালককে রক্ষা করেন ॥ ৪০ 

মন্দেন সহিতে। রাছুঃ সিংহলগ্নে যদা ভবেৎ। 

তদা জাতে। ভবেভূপঃ শিশুরিষটস্ত কা কথা ॥ ৩১ 



তৃতীয়োহ্ধ্যায়। ১০৭ 

শনি ও রাহু মিলিত হইয়া! যদি সি“হলগ্নে অবস্থ/ন করে, তাহ হইলে 

সমস্ত রিষ্টি ন্ট করে এবং বাঁক ছুপতিতুল্য হয ॥ ৩১... 
কর্কটস্থো যা জীবঃ সপ্তমে যদি ভার্গবঃ। 

বুধে চ লগ্র-সন্প্রাপ্তে শত জীবতি বালকঃ ॥ ৩২ 
ঘর্দি কর্কটরশিতে বৃহম্পতি, সন্তমে শুক্র এবং লশ্পে বুধ অবস্থান করেন, 

তাহ। হইলে বালকের এক শত বৎসর পরমারু হন ॥ ৩২ 

আত্মগেহে স্থিতে শুক্রে পাপে বা পাপক্ষেত্রগে । 

শুভগ্রহাঃ প্রপশ্থান্তি রিষ্টিভঙ্গস্তদা ভবে ॥ ৩৩ 
শুক্র স্বগৃহে এবং পাঁপগ্রহগণ পাঁপক্গেত্রে থাকিয়া শুভগ্রহ করুক দৃষ্ট 

হইলে রিষ্টিভঙ্গ হয় ॥ ৩৩ 

দিবা সূর্য্য নিশি-শশী লগ্নস্তৈকাদশে স্মিতঃ | 
কোটিদোষং নিহন্ত্যাশু গর্গস্ত বচনং যথা ॥ ৩৪ 

গর্গ মুনির বচনানুসাঁরে দিবসে জন্মগ্রহণ করিলে একাদশস্থিত রবি এবং 

রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিলে একাদশগ্থিত চন্দ্র অচিরে কোটি কোঁটি দোষ নষ্ট 
করিয়া থাঁকে ॥ ৩৪ 

শীর্ষোদয়েু রাঁশিষু সব্বৈর্গগনাধিবাসিভিঃ সুতো । 
প্রকৃতিস্থৈশ্চারিষ্টং বিলীয়েত ঘ্বৃতমিবানিস্থম্ ॥ ৩৫ 

জাতকের জন্মকাঁলে গ্রহগণ শীর্ষোদয়-রাঁশিতে থাকিলে, অনলে দ্বতের স্তায় 

সমন্ত রিষ্টিদে।য নষ্ট হয় ॥ ৩৫ | 

সব্রেগগনভ্রমণৈদৃ্টিশ্চন্দ্। বিনাশ্য়তি রিষ্টিং 1৩৬ 
চন্দ্র সমস্ত গ্রহকত্তৃক দষ্ট হইলে রিষ্টিভ্গ যোগ হয় ॥ ৩৬ 

সপ্তাঞ্টষন্ঠাঃ শশিনঃ সৌম্যা নি কম্টফলং। 
পাপৈরমিশ্রচারাঃ কল্যাণ ঘ্বতং যথোন্মাদং ॥১৭ 

চন্ত্র হইতে (অর্থাৎ চন্দ্র বে রাশিতে থাকিবে সেই রাশি হইতে) যষ্ঠ, 
সপ্তম ও অষ্টম রাশিতে পাপগ্রহ না থাক শুভগ্রহ থাকিলে, কল্যাণ-স্ৃ্ 
যেন্ধপ উন্মাদ বাঁদু নট করে, সেইরূপ চন্দ্র সপুদয় দোঁষ শষ্ট করেন ॥ ৩৭ 



১০৮, জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

স্বোচ্চন্দে স্বগৃহেহথব। স্বসুহ্ৃদাং বর্গেপি সৌম্যেপি বা। 
সম্পূর্ণ শুভবীক্ষিতঃ শশধরে৷ বর্গে স্বকীয়েপি বা। ৩৮ 

শব্্ণানবলোকনেন রহিতঃ পাপৈরযুক্তেক্ষিতো। 
রিষ্টিং হন্তি স্হৃস্তরং দ্িনপতিঃ গ্রাণেয়রাশিং যথা ॥৩৯ 

যদি পূর্ণচন্দ্র আপনার উচ্চ বা স্বগৃহে অথবা মিত্র বা শুভগ্রহের যড়বর্গে 

অথবা নিজের ষড়বর্গে অবস্থিতি করিয়া শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, এবং পাঁপগ্রহ- 
যুক্ত কিম্বা পাঁপগ্রহ অথবা তাঁৎকাঁলিক শক্রগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, তাহ! হইলে 
দিনপতি যেরূপ হিমরাশি নষ্ট করেন, উক্তরূপ পূর্ণচন্্রও তদ্রপ অতি কঠিন 
বিষ্টি সমুদয় নষ্ট করেন ॥ ৩৮৩৯ ' 

শুক্রঃ পঞ্চসহআণি বুধঃ পঞ্চশতানি চ। 
লঙ্গমেকন্ত দোৌষাণাং হন্যাচ্চেবোদিতে গুরুঃ ॥৪০ 

_ লগ্নে শুক্র থাকিলে পাঁচ ভাজার, বুধ থাকিলে পাঁচশত এবং বৃহস্পতি 
থাকিলে লক্ষ দোষ নষ্ট করেন ॥ ৪০ 



তৃতীয়োধ্ধ্যায় | ১০৯ 

অথ দ্বাদশ-লগ্নকলম্। 
. তত্রাপে মেষলগ্র-ফলমূ । 

সারাঁবঃ | মেষবিলগ্নে জাতঃ প্রচণ্ডকো পো বিদেশগমনরতঃ। 
লুন্ধ: কৃশোহ্রসৌব্যঃ শূরঃ আ্লিত।ভিধায়ী চ ॥ ৪১ 
পিত্তানিলোখরোটগৈরতিতগুতন্থ ক্রিগপটুজীকঃ | 
রোধাক্ষে। ধর্মরতশ্বপলোহলমেধাঃ পরার্থনাশকরঃ ॥ ৪২ 

ভোক্তা খ্যাতঃ কুনখী ভ্রাতৃবিহীনস্তথা পিভৃভক্তঃ | 
শীপ্রগতিমন্দস্থাতো বিবিধার্থমূতঃ সুশীলম্চ ॥ ৪5 
কুলোগ্তাং স্ুশীল।ং ব্যঙ্গাং স্বজনৈধিণীং স্ত্িয়ং লভতে 
অপকুষ্ট দয়াসৌখ্যো ধন্ম-সংবদ্ধিতার্থস্চ ॥ ৪৪ 

আদৌ মেষলগ্নফল যথা ;-মেষলগ্নে জন্ম হইলে, জাঁতিক অতিশয় ক্রোধ- 

যুক্ত, বিদ্রেশভ্রমণেচ্ছুক, লোভী, কৃশশরীর, অন্নবান্ধবধুক্ত, শুর, অম্পষ্টবাদী, 
বাযুপিত্তরোগে শরীর উত্তপ্ত, ভীরু, কার্যাকুৎল, রোষকযাঁয়িতনেত্র, ধর্্মরত 

চপল, অল্পমেধাঁবী, পরার্থনাশকাঁরী, ভোজনশীল, মন্দনখযুক্ত, সহোঁদরহীন, 
পিতৃভক্ত, শীঘ্রগতিবিশিষ্ট, কুসন্তান € বন্বিধ অর্থযুক্ত, সচ্চরিত্র, সংশসস্তৃতা 

সুশীল স্বজনহিতকারিণী ভঙ্গহীনাপত্বীযুক্ত, শীচকন্মে অভযুদয়যুক্ত, বন্ধ 

বিহীন এবং ধর্ম্বার। অর্থবৃদ্ধিকারক হইবে ॥ ১১-৪৫ 

রুধলগ্র-ফলম্ । 
জ/তকাভঃ | গুণাগ্রণীঃ শ্তাদ্দ বিণেন পুর্ণো ভক্তোপ্ুবূণ!ং হি রণপ্রিয়শ্চ | 

ধীরশ্চ শুর: প্রিয়বাক্ প্রশাস্তঃ শ্/নানবো ঘস্ত বৃষে বিলগ্ে ॥ ৪৫ 

হোরা-রঠা। লগ্নে রষে স্তাৎ সুভগো যশস্বী স্তাদিষ্টকন্ধমা বরভূষণেসু। 
নুক্োহব্রপানে দয়িতা-প্রির়শ্চ কন্তাপ্রিয়ো বা পিততোহধিকাঁরী ॥৪৬ 
আপীনবক্ষঃ স্বজনন্ত মর্দো ধন্মে নিবৃত্তঃ কফবাতুলশ্চ | 
বশিক্ কৃষী দ্যুত-জলাশয়ার্থী স্থিরঃ পটুঃ স্বাশ্িতভূদ্ যন । 
ভার্ধ্যাং প্রচণ্ডাং বিষমাং কুযোনিং প্রাপ্রোতি রৌদ্রানপি বন্ধুবর্গীন্ ॥8৭ 

বৃধলগ্রফল যথা ;-_বৃষলগ্থে জন্ম হইলে জাতক গুণাগ্রণী, ধনবান্, গুরুজন- 

ভক্ত, রণপ্রিয়, ধীর, বলবান্, মিষ্ভাষী, প্রশান্ত, সৌভাগ্যশালী, যশস্বী, 

ধেশভৃষাদি পরিচ্ছদপ্রিয়, পানভোজনে লুন্ধ, পিতৃদরবালাভকারী, বাণিজ্য- 
ব্যসীয়ী, প্র্ভ্ুবক্ষঃ, নিত্যাস্ত্রীসংসর্গীভিল।ষী, স্বজ্ন-ছুঃখদাঁতা, ধর্মকর্মাবিমুখ, 



১১০ জ্যোতিধ-গ্রভাকর । 

দৃততক্রীড়।সক্ত, জলকেলিশীল, ক্লষিকা্ধ্ে পটু, কফানিলপ্রক্কতি, যোনিছষ্টা 

প্রচণ্ড ভাষ্যাযুক্ত, আশ্রিতপালক ও উগ্রবন্ধযুক্ত হইয়! থাকে ॥ ৪৫-৪৭ 

মিথুনলগ্ন ফলম্। 

জাঁতকাঁভঃ ।' ভোগী বদান্তে। বনুপুত্রমিত্রঃ সু গৃঢমন্ত্ঃ সধনঃ সুশীলঃ। 
তন্ত স্থিতিঃ স্তন পসন্লিধানে লগ্নে ভবেদ্ যে! মিথুনাভিধানে ॥৪৮ 

পারিজাঁ । ভোগী বন্ধুরতে। দয়লুরধিক: শ্রীমান, গুণী তত্ববিৎ ৷ 
যোগাত্মা সুজন প্রিয়ৌহতিস্ুভগো রোগী চ যুগ্মোদয়ে ॥ ৪৯ 

মিথুনলগ্রের ফল যথ। ;-_মিথৃুনলগ্জে জাত মানব ভোগী, বদান্তি, বহুমিত্র ও 

ুতরযক্ত, গুপ্ত মন্্রণাশীল, ধনবান্, “সুশীল, রাজদ্ারে প্রতিষ্ঠিত, বনধপ্রিয়, ভি 

দয়ালু, শ্রীনান্ ব্রহ্মতত্বজ্ঞ, যোগযুক্ত, স্ুুজনপ্রিয়, স্থভগ "ও রোগযুক্ত হয়। 

হোরারদ্বমতে ;_-শাস্ত্রার্থবিৎ, নৃত্যগীতজ্ঞ, কাঁমী, শোভনভার্যা,। লোকপুজ্য, 

দক্ষ, আলশ্তবান্, স্ব! ও বিনীত। সর্প, বিষ, পশ্ড ও উদক মিথুনলগ্রজীতের 
মৃতার নিমিত্ত হয় ॥ ৪৮-৪৯, 

কর্কটলগ্র-ফল্ম্। 
হোঁহাঁরঃ | কুলীরলগ্রে বিষমস্বভাবো নবৈকবাঁসো ছবিজদেবভক্তঃ | 

দাতা সুধীদর্ণনদয়াসমেতঃ ককানিলাম্মা চ কুপুত্রযুক্তঃ ॥ ৫০ 
ভীরুঃ পরার্থব্যয়কর্্রভাগী পুজ্যোহতিধীরে গদযুক্ চ কামী। 
বিদেশগে! হুষ্টকবন্ধুকঃ স্তাৎ কন্তাপ্রজে! বৈ ধনধান্তযুক্তঃ ॥ ৫১ 

কর্কটলগ্নের ফল যথা 3---কর্কটলগ্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক নৃতনবাস- 
স্থানপ্রিয় 'অথব৷ বহুবাসস্থানযুক্ত, দেবছিজভক্ত, দাতা, সুবুদ্ধি। কফানিল- 

প্রকৃতি, কুপুত্রযুক্ত, ভীরু, নিজার্থব্যয়ঘার৷ পরকাধ্যসাধনকারী, « লোকপুজা, 
অতিধীর, রোগযুক্ত, কাঁমী, বিদেশগমনশীল, ছুষ্টবন্ধু, বহুকন্তাযুক্ত ও ধনধান্তাদি- 
বিভব-যুক্ত হয় | ৫০-৫১ 

নিংহলগ্ন-ফলম্ | 
হোরাঁরঃ | লগ্কে হরো ছ:খসহো মহৌজা টৃঢাংসরক্ষো! নৃপলন্ধমানঃ। 

ধীরে! গভীরঃ স্থিতিসত্তযুক্তঃ ্রিয়ামিষঃ দ্বল্পবচো প্রমোদী ॥ ৫২ 
বনাদ্রিচারী বধকৃৎ ক্ষধালুলু ন্বোইরিহা। স্বার্থকুটুম্বকাধ্ধযঃ 
কৃষ্যা'দিবিস্বে২স্থিতবন্ধুমিত্রো ব্যয়ী বিধর্দ। তু কদন্নভোভী ॥ ৫৩ 

সিংহলগ্নের ফল যথা ;-সিংহলগ্রে জনুগ্রহণ করিলে জাতক ছুঃখসহিষুঃ, 



তৃতীয়োহধ্যায় । ১১) 

মহ। ওজস্বী, দৃঢগ্বন্ধ, দৃঢবক্ষঃ রাঁজথারে প্রতিষ্ঠিত, ধীর, গম্ভীর, মহাবলশালী, 
'আমিষপ্রিয়, মিতভাষী, প্রমোদী, বন ও পর্বতচারী, প্রাণীবধরুচি, ক্ষুধালু, 

লু, শত্রহস্তা, স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কুটুত্বকা্যকরী, কৃষিকত-ধনবান, মিত্রযুক্ত, 
ব্যয়শীল, বিধর্মী ও কদন্নভোজী হয় ॥ ৫২--৫৩ 

কন্যালগ্ন-ফলম্ | 
পারিজাঃ | কন্যাঙগগ্রভবঃ ক্রিয়াঙ্থ নিপুণঃ শ্রীমান্ সুধীঃ পণ্ডিতঃ। 

মেধাবী বনিতা-বিলাস র্িকো! বন্ধুপ্রিয়ঃ সাত্বিক£ ॥ ৫৪ | 
কন্যালগ্নের ফল যথা ;--কন্যালগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কাধে 

সুনিপুণ, শ্রীমান্, হুবুদ্ধি, মেধাবী, পণ্ডিত, বনিতাবিলাসরসিক ( কাঁমকলাভিজ্ঞ ) 

9 বন্ধুপ্রির হয় ॥৫8 

তুলালগ্র-ফলমূ। 

জাঁতকাভঃ। গুণাধিকত্বং দ্রবিণোঁপলব্বিব্ধা ণিজ্যকর্মরণাতিনৈপুণহম্। 
পদ্মালয়। তন্মিলয়ে ন লোলা লগ্নঃ তুলা চেৎ স কুলাবতংদঃ ॥ ৫৫ 

তুলালগ্ের ফল যথা ; . যাহার তুলালগ্জে জন্ম হর, সে ব্যক্তি গুণবান্, 

ধনবান, নাঁণিজাকর্খে নিপুণ, কুলভূষণ ও স্থিরালক্ষীযুক্ত হয় ॥ ৫৫ 

বৃশ্চকলগন ফলম্। | 
বদ্ধঘঃ | লগ্নেহষ্টমে কোপপরো ন সন্কো ভবেন্মন্বষ্যে। নৃপপুজিতশ্চ। 

গুণাঁনিতঃ শান্ত্রকথানুরক্ত প্রমর্দকঃ শক্রগণস্ত নিত্যম্ ॥ ৫৬ | 

বৃশ্চিকলগ্নের ফল যথ| 3 -বৃশ্চিকলগ্চে জন্মগ্রহণ করিলে মানব ক্রোধী, 

'অধৈর্যা, রাজপুজা, গুণাদ্বিত, শীস্তরকথানুরক্ত ও শত্রহস্তা হইয়৷ থাকে ॥ ৫৬ 

ধনুলগ্র-ফলমৃ। 
জ[তকাঁভঃ | প্রাজ্ঞশ্চ রাজ্ং পরিসেবনজ্ঞঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ সুতরাং মনোজ্ঞ; ॥ 

সুজ্ঞঃ কলাজ্শ্চ ধনুর্ব্বিধিজ্ঞশ্চেনধনুর্যস্ত জনুস্তনোঃ স্ত1ৎ ॥ ৫৭ 
হোরাঁরঃ । পরোপকারী বহুশাস্ত্রবেত। ক্রোধী সধীঃ সত্যধূতিঃ কুলেষ্টঃ । 

কফানিলাত্ম। মুখনেত্ররোগী বন্ধুপ্রিয়ঃ শিল্পরতম্চ শূরঃ ॥৫৮ 
ধন্ুলগ্নের ফল যথা ;-_-ধন্ুলগ্নে জাত মানব রাঁজসেবা কুশলী, প্রাজ্ঞ, সত্য- 

প্রতিজ্ঞ, মনোজ্ঞ, কলাজ্ঞ, পরোপকারী, ব্হুশাস্ত্রবিৎ, ক্রোধী, শোভনবুদ্ধি, 
সত্যনিষ্ঠ, কুলপ্রিয়, কফানিলপ্রকৃতি, মুখ ও নেত্ররোগী, বন্ধপ্রিয়, শিল্পরত ও 
শুর হইয়া থাকে ॥ ৫৭৮ 



১৯২ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

মকরলগ্র-ফলমূ । 
বুঙ্ধযঃ | মূগোদয়ে তোয়রতঃ সুতীব্রো তীরুঃ সদা পুণ্য-নিসেবকশ্চ। 

শ্েম্সানিলাভ্যাং পরিপীড়িতাঙ্গঃ সুদীর্ঘগাত্র পরবঞ্চকশ্চ ॥ ৫৯ 

মকরলগ্রের ফল যথ! ;- মকরলগ্গে জাতমাঁনব, জলকেলিশীল কিন্ব। 

অধিক জলসেবী, অতীব তীরু, সদা পুণ্যনিসেবক, কফানিলপ্রকৃতি, দীর্ঘকায় 
ও পরবঞ্চক হয়। : 

কুম্তলগ্র-ফলমূ । 
ম!নসাঁগ? | কুস্তলগ্রে নরে৷ জাতশ্চলচ্চিন্তোশুতি সৌহৃদঃ | 

পরদাররতশ্চৈব মুছকার্যো! মহীমুখী ॥ ৬০ 

কুস্তলগ্নের ফল যথা ;-_কুশ্ুলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক, চঞ্চলচিত্ত, 

অতিপ্রণয়ী বা সম্ভাষণে দক্ষ, সদলাপী, পরদী'ররত, মৃদ্কার্ধ্য ও মহাস্ুখী হয় ॥৬, 
মীনলগ্ন ফলম্ । 

জাঁতকাভঃ | দক্ষোহল্প-ভক্ষোহিল্প-মনোৌভবশ্চ সদ্রত্বহেমা চপলোহতিধূর্তঃ। 
স্যানচ নানা রচনাবিধানে মীনাঁভিধানে জননে বিলগ্নে ॥ ৬১ 

মীনোদয়েহল্পরতিরিষ্টজনানুকুলস্তেজোবল প্রচুর-ধান্তধনশ্চ বিদ্বান ॥৬২ 
হোরাঁরঃ | পানাভিপ্রেঞ্গুধ তসক্মেধা শৌচশ্রুতাচাররতো বিনীতঃ। 

গীত|ঙগনাকা ধ্য-ুশিল্পবৃত্তঃ কণ্ঠ প্রজঃ প্রত্যয়কীততিযুক্তঃ ॥৬৩ 

_ মীনবগ্ের ফল যথা ১-_মীনলগ্ে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কা ্যদক্ষ, তরল 
ভোঁজী, প্রিয়জনহিতকাঁরীঃ তেজস্বী, বলবান্, বিদ্বান, প্রচুরধনধান্তা দিযুক্ত, 
অল্প স্ত্রীসঙগ, স্ুবর্ণাদি রত্রযুক্ত, চঞ্চল, নানা বাক্যবিস্যাসে অতিষূর্ত, পাঁনাভিলাষী, 
মেধাবী, গুচিতাসম্পন্ন, শীন্রবহিত আঁচাররত, বিশীত, অঙ্গনাঁকাধ্নু সঙ্গীত ও 

শিল্পবিগ্ভাঁবিৎ, কন্ঠা প্রজ, বিশ্বীসী 'ও কীন্ঠিশালী হয় ॥ ৬১--৬৩ 

উপদেশ )-_ল্গ্নফল যে সমস্ত লিখিত হইল তাহার সমস্ত গুলিই যে সুক্রূপে 

মিলিয়া যাইবে এরূপ নহে । তাহার কারণ, মানব জীবনে কেবলমাত্র লগ্নফল 
অবলম্বনে সকল বিষয়ের বিচার হইতে পারে না । জন্মরাঁশিফল, জন্মনক্ষ্রফল, 
জন্মযোগফল, জন্মতিথিফল, হোরাফল, দ্রেকাঁণফল, নবাংশফল এবং গ্রহদিগের 

যোগফল, জন্মলগ্নে শুভাগুভগ্রহের যোগৃষ্টিফল, ইত্যাদি বহুবিধফলের সমষ্টি 

একক্রীভূত হইয়া ফলের গ্রভেদ জন্মাইয়! থাকে । কিন্ত আমর। অনেক কোষ্ঠী 
মিলাইয়া দেখিয়াছি যে, লগ্রফলই অধিক মিলে । 



তৃতীয়োহধ্যায় | . ১১৩ 

অথ রাশি-ফলম্। 
১। মেষরাশি-ফলম্ ১--- 

ভবতি বিমলকেশশ্চঞ্চলল্ত্যাগশীলো 
রুচির-শুচিবিলাসী বারদুকে। দুরম্তঃ | 
ন তবতি গৃহমেধী ক্রুরনেব্রোহল্লমেধ। 

ূ ধনপতিরিহ দাতা মেবরা শিশ্মনুষ্যঃ ॥ 
মেধরাশির ফল যথ| ১--ধে মানবের মেষবাশি, (অর্থাৎ যাকার জন্কালে.. 

চন্ত্র মেষরাশিতে অবস্থিতি করে) সে ব্যক্তি বিমলকেশযুক্ত, চঞ্চল, ত্যাগ- 

শীল, কাঁস্তিযুক্ত, পবিত্র, বিলাসী, অতিশয় বক্তা, ছূর্দাস্ত, গৃহস্থাশ্রম-বিরত, 

রে[ষকষায়িতনেত্র, অল্প মেধাবিশিষ্ট, ধনাঢ্য এবং দাত! হইয়া থাকে। 

২। বুষরাশি-ফলমূ -- 

পৃথুজঘনকপোলঃ স্কুলনেত্রোহল্পভাষী 
শুচিরতিশয়দক্ষে। রম্যদেহঃ সখী চ।. 
ঘিঙ্গগুরুত্থরভক্তঃ শ্লেক্ষবাতস্ব ভাবঃ 
সিতকুটিলকচাগ্রো! রোমযুক্তো বৃধাখ্যঃ ॥ 

বুধরাশির ফল যথা! ;১--যে ব্যক্তি বুষে চন্দ্র অবস্থানকালে জগ্মগ্রহণ করে, 

তাহার জঘনদেশ ও গণ্ডদেশ স্থল ও বৃহৎ গোঁপাকার ঙ্ছু, অল্পভাষী, পবিজ্র, 
কার্যদক্ষ, সুন্দর শরীরযুক্ত, স্থথী, দেবতা, বর্ষণ ও গুরুজনে ভক্তিমান, ক্স" 
বাত প্রক্কৃতি, সঙ্কুচিত ও শুত্র-কেশাগ্রবিশিষ্ট এবং রোমঘুক্ত হইঘ। থাকে । 

৩। মিথুনরাশি-কলম্ ;- 
স্বুগতিস্থিরগাত্রঃ পাঠবিস্পষ্টবাক্যঃ 

পরজনহিতকারী পণ্ডিত: ক্রর চিত্তঃ 

প্রকৃতিমলিনবেশঃ শ্লেক্ষবাতপ্রপন্নো 
ভবতি মিথুনরাশিগাঁতবাদ্যানুরতঃ ॥ | 

মিথুন রাশির ফল যথা )-_মিথুন রাশিতে জন্মিলে হয়, সে ব্যক্তি মৃহগতিসম্প্, 
স্থিরগাত্র, পঠনকালে স্পষ্ট বাক্যযুক্ত, পরোঁপকারী, পণ্ডিত, ক্রুরাস্তঃ করণ-বিশিষ্ট, 
মলিন বেশধারী, বাও্সেন্ব প্রকৃতি সম্পর এবং গীতবান্যাদিতে অন্ুরক্ক হয়। : - 

গ্র--১৫ ৪ 



১১৪ জ্যোতিষ-গ্রভাকর। 

৪1 কর্কটরাশি-ফলম্ )-_ 

পবনকফশরীরে। দেবদেহপ্রকাশঃ | 
স্বয়মুপচিতবিত্তো৷ দেবতা বিপ্রভক্তঃ ৷ 
কুলপতিরিবধন্যো। মগ্ডলাকার মৃত্রি- 
ভবতি বিপুলবিত্বঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ ॥ 

কর্ষটরাশির ফল যথা ১--যাহাঁর কর্কটরাশি হয়, সে ব্যক্তি কফবাযু-গ্রকৃতি, 

মেষত! সদৃশ ছুন্দর দেহবিশিষ্ট, স্বোপার্জিত ধনভোগী, দেবদ্িজে ভক্তিপর|য়ণ, 
কুলশ্রেষ্ঠ, মগ্ডলাকার সৃর্তি (স্থূল এবং খর্বাক্কতি ) এবং অতিশয় ধনাচ্য হয়। 

৫| সিংহরাশি-ফলম্ ;-- 

উদ্দরভরণতুষ্টঃ ক্রোধনে। মাংসলুৰে 

গহনগিরিগুহানাং সেবলে! বন্ধুহীনঃ | 
কপিলনয়নযুক্ত স্তঙ্গবক্ষঃ ক্ষুধার্তে। 

ভবতি যুবতীসেবী পণ্ডিতঃ সিংহরাশিঃ ॥ 

ফিংহরাঁশির ফল যথা $--যাহার সিংহরাশি হয়, সে ব্যক্তি উদর ভরণে 

সন্ত, রাগান্বিত, মাংসলোভী, নিবিড় অরণ্য ও গুহায় ভ্রমণরত, বন্ধুহীন, কপিলবর্ণ 
চকষুযুক্ত, উচ্চ বক্ষঃন্থুল বিশিষ্ট, ক্ষুধাতুর, যুবতী-সেবাপরায়ণ ও পণ্ডিত হইয়া থাকে । 

৬। কন্যারাশি-ফলম্ ১- 

বিমলমতি দুশ্টীলে। লেখ্যবৃত্তিঃ কবিরধ্বা 
কশতঙ্গুঃ ধনযুক্তঃ কাস্তধীরঃ সুখী চ। 
ভবতি নয়নরোগী ধন্মকণ্মানুরক্তে! 
গুরুজনহিতকারী বস্াক যন্য রাশিঃ ॥ 

' কন্তারাশির ফল ঘখ! /--কন্তারাশিতে চন্দ্র অবস্থানকালে যে মানবের জন্ম, 
হয়, সে ব্যন্কি নির্দলবৃদ্ধিযুক্ত, দুপীল, লেখ্যবৃত্তিসম্পন্ন অথবা রচন! নিপুণ, 

: দ্শলরীরসম্পরন, ধনবান্ মনোহর, নতস্বভাববিশিই, দুখী, চক্ষুরোগী, ধর্শকর্ে 
: অনুরক্ধ এবং করুজনে-হিতক।রী হইয়! থাকে । 



তীয়োধধ্ায় 1. | ১১৫ 

৭। তুলারাশি-ফলম্ ;-- 

তবতি শিথিলগাত্রো নাতিদীর্ঘপ্রমাণো 
জনয়তি পরিতোষং বান্ধবানাং প্রদ্দানৈ: | 
অতিশয় বুভাষী জ্যোতিষাং জ্ঞানযুক্তো! 
ভবতি হি তুলারাশিভূ ত্যবর্গানুরক্তঃ ॥ | 

তুলারাশির ফল যখ! ;_যে ব্যক্তির তুলারাশি হয়, সে ব্যক্তি শিথিলগাত্র-. 
সম্পন্ন, (অর্থাৎ তাছ।র শরীরের মাংসপেশী সকল দৃঢ় নহে) অনভিঙীর্দ নেছ- 

বিশিষ্ট, দানশীলতায় বন্ধুগণের সম্তোষকারী, অত্যন্ত বাঁচাল, জ্যোভিবজ এবং 
ভৃত্যবর্গের প্রতি অন্ুরক্ত হইয়া থাকে । 

৮ | বৃশ্চিকরাশি-ফলম্ ;-- 
বহুজনধনভাগী স্ত্রীযু সৌভাগ্যযুক্তঃ 
শিশুনমতিমনুষ্তে। রাজসেবানুরক্তঃ | 

অভিলষতি পরার্থং নিত্যমুদেষা গযুক্কো 
দৃটমতিরতিশূরো বৃশ্চিক যন্ত রাশিঃ 7 

বৃশ্চিকরাশির ফল যথা ;--যে মানবের বৃশ্চিকরাশি হয়, সেই ব্যক্তি ; রঙ 

ধনভোগী, বহুজন ছ্বারা আদৃত এবং পরিবেষ্টিত হইয়া! থাকে । তাহার ভাগা- 
বতী পত্ভী লাভ হয়; এবং সে ব্যক্তি খলবুদ্ধিবিশিষ্ট, রাজসেবাুরক্ত, পরা 
লাভের জন্ত সর্বদ] উদযোগপরায়ণ কঠিন হৃদয় এবং অতিশয় বলবান্ হয়। 

৯। ধনুরাশি-ফলম্ ১ 
ধন্গুরিব গুণযুক্তঃ কীর্তিমান্ পৃজনীয়ঃ 
কুলপতিরসবিজে্. বন্ধুবর্গেকপান্রঃ। 
বন্ধনজনযুক্তো! দেববিপ্রোপসেবী 
সছুগতিরসহিধুঃ কান্মুকো বন্য রাশিঃ ॥ 

ধন্ুরাশির ফল যথ। )-_যে ব্যক্তির ধনুরাশি, হয়” সে ব্যক্তি কাধ্যতৎপর, 
কীর্তিমান্, পুজনীয়, কুলত্রে্ঠ, রস, বন্ধুগণের একমাজ সুহধদ, বধু ধলজীন- 

যুক্ত, দেবহিজপরায়ণ, মুহ্গতি এবং অলহিষ্ণু হইরা থাকে | 



৯৯৬ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর। 

১৪ ।  মকররাশি-ফলম্ ;-- 

৷ অভিলহতি পরস্ত্রীং লব্বসম্পত্তিতোগী 
.-” মরপতিরিব চণ্ডে। সন্ত্রধাদে প্রসক্তঃ। 

-, কশতনুরতিবুদ্ধিবন্ধুবর্গন্য ভোক্তা 
ভবতি মকররাশিমণনবে| বীরভাবঃ & 

.; -মফরত্বাশির ফল যথ। )--মকররাশি ব্যক্তি পরকামিনী সম্তোগে অভিলাধবান্, 

লক্ধধন-তোগী; নৃপতিতুল্য, প্রতাপবান্, যগ্ত্রণা ও বাদানুবাদ নিপুণ, কশশরীর, 
অতিশয় বুদ্ধিমান, বন্ধগণের ভোক্তা এবং বীরম্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে । 

১১। কুস্তরাশি-ফলম.;-- 

তুরগইব সহিষুঃ সুন্দরঃ স্থচ্ছচিত্তঃ 
শ্থিরধনমভিলাষী মানিনী বক্রচিত্তঃ। 
বহুধনপরিবারো জ্ঞাতি-বন্ধু-প্রমোদী 

পরিজনহিতকারী যন্য রাশিঘটাখ্যঃ ॥ 

কুন্তরাশির ফল যথা ১--কুস্তরাশি জাতক অঙ্থসদৃশ কষ্টসহিষু মনোহর, 
বিমলচিত্ত, স্থিরধনে অভিলামযুক্ত, মান্য, কুটিলাস্তঃকরণ, ধনাঁট্য বহুপরিবারযুক্ত, 

জাতি ও বন্ুবরসহ আমোঁদকারী এবং পরিজনের হিতকারী হইয়া থাকে । 

১২1 মীনরাশি-ফলম. ১ 

জনধনসুখভোক্ত! মৈথুনাদি প্রসভ: 
সমরুচিরশরীরে। বন্তলাভোহল্ল মধ্যঃ। 

অভিভবতি সপত্বান্ স্রীজিতাব্যক্তকাস্তিঃ 
অতিশয়ধনচলাভী পণ্ডিতে। মীনরা শিঃ ॥ 

মীনরাশির ফল যথ! ১-যে ব্যক্তির মীনরাশি হয়, মে ধনজনম্থখভোগী, 
মিথুন কার্য্যরত, সমানরু চিবিশিষ্ট, সুন্দর শর্দীর যুক্ত, বস্ত্রলাভে সক্ষম, অল্প মধ্য 
বুক্ত, শক্রপরাভবকা রা, স্ত্রীজিত, স্কাততিযুজ, অতিশয় 'ধনলোভী এবং পণ্ডিত 
জইয়া থাকে। 



চতুর্থ অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছদ । 

ড় বর্গ-প্রকরণ। 

ক্ষেত্রং হোরাথ দ্রেকাণো নবাংশো! ঘাদশাংশকঃ | 

ভ্রিংশাংশকম্চ বড়বগীন্ত্াদি প্রাপ্ত কলপ্রদা ৪১ 

গেত্র, হোরা, দ্রে্কাণ, নবাংশ, ছবাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ, প্রত্যেক রাশির 

এই ছয় প্রকাঁর বিভাগের নাম ষড়বর্গ। ফড়্বর্গের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন 

ভিন্ন গ্রহ অবস্থিতি করিয়! ভিন্ন ভিন্ন ফল গ্রদান করেন ॥১ 

গ্রহাণাং ক্ষেত্র-কথনম, ৷ 

কুজ-শুক্র-বুধেদ্বর্ক-সৌম্য-শুক্রাবনীভ্বাম্। 

জীবার্কি-ভামুজেজ্যানাং ক্ষেত্রাশি হ্যরজাদয়ঃ :২ 

ক্ষে্র অর্থে রাশি ক গ্রহগণের স্ব সব স্থান ৰা গৃহ বুষায়। মেষ 'ও বৃশ্চিক 
মঙ্গলের, বৃষ ও তুলা শুক্রের, মিথুন ও কন্তা বুধের, কর্কট চলর, সিংহ রবির, 
ধঙ্ু ও মীন বৃহম্পতির এবং মক ও কুস্ত শনির ক্ষেত্র ॥২ 

ক্ষেত্রাধপন্চক্র । 



১১৮ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

হোরাধিপ-কথনম. ৷ 

বিষমক্ষে যু হোরাঃ স্থাঃ প্রথমাশ্চণ্ডরো চিষঃ | 
দ্িতীয়াঃ শশিনে যুগ্সেব্যত্যয়াদগণয়েছ সদা ॥৩ 

হোঁর! শবে রাশির অদ্ধেক অংশকে বুঝায়। হোঁরা বিভাগকালে রাশি 

সকল ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; সম 'ওবিষম। বিষম রাশির প্রথম হোঁরা 

অর্থাৎ প্রথম অদ্ধাংশ সুর্যের এবং দ্বিতীয় হোরা অর্থাৎ দিতীয় অর্দীংশ 
চন্দ্রের এবং সম রাশির ঠিক উহার বিপরীত অর্থাৎ প্রথম হোর! চন্দ্রের এবং 

ঘিতীয় হোঁরা হুর্য্যের। এইরূপে সমস্ত, রাশির হোরাধিপতি নির্ণয় হইয়া 

থাকে । প্রত্যেক রাঁশি ৩০ অংশে বিভর্ত) ১ হইতে ১৫ অংশ পর্যাস্ত প্রথম 

হোঁরা, ১৬ হইতে ৩০ অংশ পধ্যস্ত দ্বিতীয় হোর। ॥ ৩ 

হোরাধিপ-চক্র | 

ৃ 
কন্ত।| তুলা | বিছা মিকর ক নীল অংশ 

৯ 

| 
মেখবৃষমিথুন [কর্কট [সিংহ 

| রা গা [| থর ওর [| গার আছে: (নেক [| এগ ওরা সপ | হকি যশ উপ ০ ০ আপস 

১ম হোরাধিপ| র 

২য় হোরাধিপ| চ 

চ। ১" 

রাচ |র [(চ ]র |চ |র |চার চর! ৩ 

দ্রেকাণধিপ-কথনম.। 

স্ব-পঞ্চনবমানাং যে রাশিনামধিপা গ্রহাঃ। 
তে দ্রেকাণাধিপা রাশে প্রেক্কাগান্ত্রয় এব হি ॥৪ 

একটা রাশিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে ভাহার. এক এক ভাগকে 

দ্রেক্কাণ বলে। যে রাশি যে গ্রহের ক্ষেত্র সেই গ্রহ সেই রাশির প্রথম 

দ্রেন্কাণের অধিপতি এবং সেই রাশি হইতে যথাক্রমে পঞ্চম ও নবম রাশির 
অধিপতি গ্রহ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেককাণের অধিপতি । যথ| ১-- 

তুলাক্লাশির অধিপতি শুক্র, তিনি তুলার প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং তুলা 

হইতে পঞ্চম কুস্তরাশির অধিপতি শনি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং তুলা 
হইতে নবম, মিথুন রাশির অধিপতি বুধ তৃতীয় দেস্কাণের অধিপতি। অন্তান্ত 

রাশির এইরূপ জানিবেন ॥ € 



চতুর্ধোহধ্যায়। ১১৯ 

দ্রেকাণাধিপ-চক্র | 

মেষ | বুষ |নিথুন/কর্কট সিংহ কনা জালের ক [খীন ূ  অংশ 

১মপ্রেক্কাণাধিপাখ [ও [বু |চ |র বুশ [মধ বশ |শ |বু 1১, 

খ্য়প্রেককাণাধিপ। র | বু |শু |ম | র |শ !শ বু মাও [শু |চ |২* 

শয়প্রেক্কাণাধিপ বুশ শ বু |ম (শু )বু 1চ বু ম 

নবাংশ-রুখনম, | 

চরাণাং স্বত্রিকোণানাং তচ্চরাগ্ভ। নবাংশকাঃ। 

রাশীনাং স্বনবাণশো। যঃ স ব্গোত্তম-সংজ্ঞকঃ ॥৫ 

রাশিকে নয়ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে নবাংশ বলা যায়! 

নব]ংশ গণন। করিবার বিশেষ নিয়ম এই, যে কোন রাশিই লগ্ন হউক না কেন 

চররাশে হতে নবাণ গণনা আরম্ত করিতে হয়। চররাশির অধিপতি গ্রহ 
চররাঁশির প্রথম নবাঁংশাধিপতি 7 কিন্ধুস্থির এবং দ্বযাত্মরক রাশির সেরূপ 

নহে $ উহাদের নবাংশ গণনা করিতে হইলে, যে স্থির বা দ্বাত্মক রাশির 
নবাংশ।ধিপতি জানিতে হইবে, সেই রাশি হইতে পঞ্চম কিম্বা নবম রাশির 

মধ্যে যেটা চররাশি হইবে, সেই রাশির অধীশ্বর (প্রথম নবাংশের অধিপতি 
হইবেন, এবং সেই চররাশি হইতেই আবশ্ঠকীয় স্থির ঝা দ্যাত্বক রাশির 

নবাংশ গণনা করিতে হইবে । মেষ, সিংহ, ধু এই তিন রাশির .নবাংশ মেষ 
হইতে গণনা করিতে হয় অর্থাৎ মেষ, সিংহ কিন্বা ধন্গু লগ্ন হইলে তাহার নবাংশ 

মেধরাশি হইতে গণনা করিতে হইবে। সেইরূপ বৃষ, কন্তা ও মকরের, মকর 

হইতে এবং মিথুন, তুলা ও কুস্তের তুলা হইতে এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনের 

কর্কট হইতে নবাঁংশাধিপতি গণনা করিতে হইবে । মেষাঁধিপতি মঙ্গল প্রথম 
ংশের অধিপতি বৃষাধিপতি শুক্র দ্বিতীয় নবাংশের অধিপতি মিথুনাধিপতি 

বুধ তৃতীয়. নবাংশের অধিপতি এইরূপ পর পর রাশির অধিপতি পর পর 

নবাংশের অধিপতি হইবে। 



১২৩ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

প্রয়োজন ;--পরাশর জৈমিনি প্ররস্কৃতি মুনিগণ এই নবাংশ হইতে বনছুবিধ 

যোগাযোগ ও ফলাফলের অবতারণা করিয়াছেন।  "লগ্ননবাংশপতুল্যতনথু 
াধীধ্যঘুত-গ্রহতুল্যতনুর্ব| ইত্যাদদি।” অর্থাৎ লগ্নের নবাংশাধিপতি গ্রহের 
অথব। সর্বাপেক্ষা! বলৰান্ গ্রহের স্বরূপ অনুসারে জাতকের স্বরূপ কল্পনা 

করিবে এবং প্রশ্নলগ্নের নবাংশাধিপতি-গ্রহ হইডে হত, নষ্ট ও চিন্তিত বন্ধ 
নির্দেশ করিবে ॥ ৫ 

নবাংশাধিপ-চক্র । 

। মেষ,সিংহ | বৃষ, কন্তা দল না 

ধনু 
নবাংশ অংশ 

| 
1 

মকর খুন | বৃশ্চি বৃশ্চিক দ্র 

১মনবাংশাঁধিপ। ম শ. শু: ৩,২৪ 
হয় , ৮ শ মূ রন ৬1৪০ 

৩য় » বু বু. চা বু ১০৯ 
ঘর্থ »- | চ “মূ. শ্- শু... ১:২০ 
৫ম » র * শর. রি ১৬1৪৯ 

তর ৮ + 
ঙ্ষ্ঠ ট রি বৃ রি ডঃ ক ৯০ 

পম » শু ট | ম €) - 3৩২৭ 
৮ম , ম € » শ. ২৬৪ 

৯ম. এ বৃ বু কঃ বৃ, ৩ 

দ্বাদশাংশাধিপ-কখনম, | | 

্বাদশাংশস্য গণনাং তত্তৎ কষে্রাতিনির্নিশেহ। | 

. অন্বেষাং মেষ-পুর্ব্বাণাং স্বক্ষণস্ভাত্বাদশাংশকাঃ ॥৬ 
একটা রাশিকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাঁগকে 

দ্বাদশাংশ কছে। যে রাশির দ্বাদশাংশ নির্ণয় করিভে হইবে, সেই রাশির 
অধিপতিগ্রহ প্রথম হবাদশাংশের অধিপতি এবং তাহার পয পর রাশির 'অধি- 
পতি গ্রহ পর পর দ্বাদশাংশের অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় ভৃতীয় ইত্যাদি ঘাদশাংশের 
'অখিপতি হয়। প্রত্যেক ত্রিংশাংশ রাশির দ্বাদশভাগের একভাগ ২ অংশ 
৩০ কজা। অতএব প্রত্যেক রাশির ১ম ছাদশাংশ ২ম অংশ ৩৭ কল। পর্য্যন্ত, 
হয় দ্বাদশাংশ « অংশ পর্য্যন্ত, তৃতীয় ! দবাদশীংশ ৭ অংশ ৩৭ কলা! পথ্যন্ত, ৪র্থ 



চতুর্থ অধ্যায়। ১২১ 

ছাদশ!ংশ ১০ অংশ পর্যয্ত, ৫ম দ্বাদশাঁংশ ১২ অংশ ৩০ কল। পর্যাস্ত, ৬ দ্বাদ- 

শাংশ ১৫ অংশ পর্যস্ত, ৭ম দ্বাদশাংশ .১৭ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত, ৮ম দ্বাদ্শ/ংশ 

২০ অংশ পর্যযস্ত, ৯ম দ্াদশাংশ ২২ অংশ ৩০ কলা পর্য্যস্ত, ১০ম ধাদশাংশ ২৫ 

ংশ পর্যন্ত, ১১শ দ্বাদশ|ংশ ২৭ অংশ ৩০ কল পর্য্যন্ত, এবং ১২শ দ্বাদশাংশ 

অর্থাৎ শেষ দ্বাদশাংশ ২৭ অংশ ৩০ কলার পর ৩০ অংশ পর্যযস্ত। প্রয়োজন, 

-নিষেক প্রকরণে এই ঘ্বাদশাংশ হইতে বহুবিধ ফল নির্ণীত হইগাছে। 

১ম দ্বাদশাংশাধিপম, শু বু [চর বু] 
২য় ১ শুব (চর [বুশ ৫1০ 
৩য়. » বু চ|রবু শু ম ৩ 
€র্থ ী চর বু শু ম বু ১০০ 

৫ম » রবু |শু ম বুশ বৃ ১২1৩০ 

৬ষ্ঠ ৮. শু ম বশ ম. ৯৫1০ 
৭ম ১ শুম বু শশ বুম শু ১৭1৩০ প্নিিপ ৮ নাণশশনদ এ 
৯ম » বুশ|শ বুম শু চর ২২1৩০ 
১০ম , শাশ বু গা চর |বু ওম ২৫1০ 
১১শ 5 শবু|ম শু বু চ |র.বু শু ূ ২৭৩০ 

১২শ , মাও বু এ শু ৩ 

ব্রংশাংশাধিপ-কথন্ম্। 

কুজার্কি-গুরু-সৌম্যাঁনাং ভাগাঃ শুর্রন্ত চ ক্রমাশ। 
পঞ্চ-পঞ্চাউ-সপ্ডেষু জ্রেয়মোজঃন্থরাশিষু । 
ত্রিংশাংশা ব্যত্যয়াদেতে যুগ্৷ রাশিষু কীন্তিতাঃ ॥ ৭ 

প্র--১৬ এ 



১২২ | জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

একট রাশিকে ত্রিশভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগ বা 

অংশকে ত্রিংশাংশ কহে । রাশিদিগের ত্রিংশাংশ বিভাগে বিশেষ এই যে, ওজ 

ব| বিষমরাঁশির বিভ(গ এক প্রকার, যুগ্ম বা সমরাশির অন্ত প্রকার। বিষম 
রাঁশির প্রথম পঞ্চভাগ মঙ্গলের, তাহার পর পঞ্চভাগ শনির, তাহার পর অষ্ট- 

ভাগ বুহম্পতির, তাহার পর সপ্তভাগ বুধের, তাহার পর পঞ্চভাগ শুক্রের 

ত্রিংশ।ংশ হয়; এবং সমরাশির প্রথম পঞ্চভাগ শুক্রের, দ্বিতীয় পঞ্চভাঁগ 

বুধের তৎপরে অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তৎপরে সপ্তভাগ শনির, তৎপরে পঞ্চভাগ 

মঙ্গলের ত্রি শাংশ হয়। 

প্রয়োজন ;__জন্মকালীন জাতকের রবি যে গ্রহের ত্রিংশাংশে থাকেন, 
সেই গ্রহের সত্ব, রজঃ, তম ইত্যাদি গুণাধিকারভেদে জাতকের সেই গুণাধিক্য 
কল্পনা করিবে এবং পশ্চাল্লিখিত স্ত্রীজাতকে ত্রিংশাংশফল-কথনে স্ত্রীজাতির 
চরিত্র বিষয়ক বিশেষ ফলাফল জ্ঞাত হওয়। যাইবে ) 

ভ্রিংশাংশাধিপ-চক্র | 

১ম পঞ্চভাগ|২য় পঞ্চভাগ! অষ্টভাগ | সপ্তভাগ | পঞ্চভাগ 
লিল সপ [| এপ শর ০০০ আপস স্পস্ট স্পা | "পিস বর 

বিষম রাশির 

ত্রিংশাংশীধিপ 

সম রাশির 

ব্রিংশাংশাধিপ 

শনি | বৃহস্পতি বুধ শুক্র 

উর ই আতযোতি, ্ 
০ | সা জারি | সার ৯. শর গররারািরাহাটি 

গুক্র বুধ বৃহস্পতি শনি মঙ্গল 



চতুর্থ অধ্যায়। ১২৩ 

ষড়বর্গ-গণন। প্রণালী । 

জাতকের যে রাশিটা জন্ম, সেই রাশি যে গ্রহের ক্ষেত্র জাতকের সেই 
গ্রহের ক্ষেত্রে জন্ম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহার বৃষ-লগ্নে 'জন্ম হইয়াছে, 
তাহার শুক্রের ক্ষেত্রে জন্ম হইয়।ছে বুঝিতে হইবে, কারণ শুক্র বৃষরাশির 
অধিপতি। যাহার কন্ঠালগ্নে জন্ম হইয়াছে, তাহার বুধের ক্ষেত্রে জন্ম হই- 
যাছে বুঝিতে হইবে, কারণ বুধ কন্তারাশির অধিপতি । এ্রইরূপে 
ক্ষেত্রাধিপতি সহজেই নির্ণাত হইতে পারে। কিন্তু হোরা, দ্রেক্কাণ, 
নবাংশে প্রভৃতি অঙ্কপাত দ্বারা কাটিয়া লইতে হইবে। বুধলগ্নের মান 81৫১। 

২১ ইহাকে ছুইভাগ করিলে ২ দওড ২৫ পল ৪০ বিপল ৩* অন্ুপল হইবে । যদি 
জাতক বৃষলগ্নের উদয়ক।ল হইতে ২ দণ্ড ২০ পল ৩০ বিপল সময়ের মধ্যে জন্মিয়া 

থাকে, ভাহ! হইলে তাহার বৃষরাশির প্রথম হোরাতেই জন্ম হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে। : যদি বৃষ লগ্নের ৪ দণ্ড কাল হইতে ২ দণ্ড ২৫ পল ৪০ বিপল ৩০ অন্ুপল 

সময়ের: পর জাতকের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতক বৃষের দ্বিতীয় 
হোরাড়ে জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে। এরূপ বৃষলগ্রমানকে তিনতাঁগ করিলে 
১ দও্ড $৭ পল ৭ বিপল হয়, কিন্তু জাতক বুষলগ্নের উদয়কাঁল হইতে ২দ ২০পল 

৩০ বিশ্ুল সময়ের মধ্যে জন্মিয়াছে, সুতরাং বৃধলগ্নের দ্বিতীয় হোঁরায় জাত- 

কের জন্ম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ হোর! দ্রেক্কাণাঁদি . নির্ণয়কালে 
জাতকের লগ্নের আরম্ভ সময় হইতে ক্রমান্বয়ে হোরামান বা দ্েক্কাণাদি মা 

যোগ রয় যখন দেখিবেন যে, যুক্ত হোরামান বা দেককাগাঁদিমান জাতি- 

দডরষ্রীছিত মিলিত হইবে বা তন্মধ্যে অন্তনিহিত হইবে, তখন সেই হোরাতে 
বা দ্রেক্কাণাদিতে জাতকের জন্ম স্থির করিবেন। কিন্তু এইরূপে ফড়বর্ 
গণনা না করিয়া লগ্ন্ফুট হইতে ষড়বর্গ গণনা করিলে অতি সহজ হইবে এবং 

উহ! অতিশয় হুন্ম হইবে। লগ্ক্ষট হইতে কিরূপে ফড়বর্গ নির্ণয় করিতে 

হয়, তাঁহ। উদ্দাহরণ দ্বারা বিশেষরূপে বুঝাঁন যাইতেছে । পাঠকবর্গের স্থবিধার্থ 

পর পৃষ্ঠায় দ্বাদশ রাঁশির ফড়বর্গমান নির্ণযীচক্র দেওয়া! গেল।. 



জ্যোতিষ-গ্রভাকর। ১২৪ 
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চতুর্থ অধ্যায়। ১২৫ 

লগ্নশ্ফট হইতে ষড়বর্গ-নিরূপণ প্রণালী । 

মনে করুন, কোনও একটা বালক ধনুলগ্লের ৯ অংশ ২৭ কলা গতে ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছে অর্থাৎ জন্মকীলীন উহার লগস্ফুটরাগ1দি ৮৯২০, এক্ষণে কিরূপে 
উক্ত জাতকের ষড়বর্গ নির্ণয় করিতে হইবে) হাই দেখান যাইতেছে । 

বাঁলকটি ধন্নুলগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ধনুরাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্র, সুতরাং 

বালকটা গুরুর ক্ষেত্রে জন্মিয়াছে। প্রত্যেক রাশির ১ হইতে ১৫ অংশ পর্য্যস্ত 
প্রথম হোঁরাঁ_কিন্ত বালকটা ৯ অংশ ২০ কলা গতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সুতরাং 

ধন্থু লগ্নের প্রথম হোরায় অর্থাৎ রবির হোরাঁয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে (হোরাঁধিপ 

চক্র দেখুন ) বুঝিতে হইবে । যদি উক্ত জাঁতকের লগ্নক্ষুট ১৫ অংশের বেশী 
(অর্থাৎ মনে করুন ১৮ অংশ) হইত, তাহ! হইলে দ্বিতীয় হোরায় জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে এইরূপ ঝুঝিতে হইবে । ১ হইতে ১* অংশ পর্য্যন্ত প্রথম দ্রেককাপে 

অর্থাৎ বৃহস্পতির দ্রেক্কীণে জন্মিয়াছে। যদি লগ্রন্ুট ১০ অংশের বেশী 
হইত (অর্থাৎ মনে করুন ১৩ অংশ ) হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় দ্রেকাণে 
জন্িয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইত, যেহেতু ১১ হইতে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় 
দ্রেকাণ (দ্রেকাণাধিপ চক্র দেখুন)। ৬ অংশ ৪১ কলা হইতে ১০ অংশ 
পর্যন্ত তৃতীয় নবাংশ (চক্র দেখুন ) এবং জাতকের লগ্রন্ষুট ইহাঁর অস্তনিহিত 
হইয়াছে ; সুতরাং জাতক ধন্ুলগ্নের তৃতীর নবাংশে অর্থাৎ বুধের নবাংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছে বুঝা যাইতেছে । যদ্দি উক্ত জাঁতিকের লগ্নন্ফুট ১২ অংশ 

১০ কল! হইত, তাহা হইলে জাতক ধন্ুলগ্নের চতুর্থ নবাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
এইরূপ বুঝিতে হইত, যেহেতু ১৭ অংশের পর ১৩ অংশ ২০ কলা পর্য্স্ত 
চতুর্থ নবাংশ ( নবাংশাধিপ চক্র দেখুন )। ৭ অংশ ৩০ কলার পর ১০ অংশ 

পধ্যন্ত চতুর্থ ঘাদশাংশ এবং উক্ত জাতকের লগ্রস্ফুট উক্ত ৭ অংশ ৩০ কলার 

বেশী ও ১০ অংশের কম, সুতরাং জাতক ধনুলগ্নের চতুর্থ দ্বাদশাংশে অর্থাৎ 

গুরুর ছাদশাংশে জন্মগ্রহণ .করিয়াছে (দাঁদশাংশাধিপ চক্র দেখুন ) বুঝিতে 

হইবে। অতঃপর ধনুরাঁশি মেষ হইতে গণনায় নবম রাশি অর্থাৎ বিষম বাশি; 
ব্ংম রাশির ২য় পর্ভাগ অর্থাৎ ৬ হইতে ১০ অংশ পর্য্যস্ত শনির ত্রিংশাংশ 



১২৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

এবং জাতকের লগ্রস্ফ,ট (৯ অংশ ২০ কলা) ইহার অস্তনিহিত হইয়াছে, 

স্থৃতরাং উক্ত জাতক ধনুলগ্নে শনির ত্রিংশাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে তইবে। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 

ষড়বর্গ-ফল। 
ক্ষেত্র-ফলম্। 

দক্ষত্ত্যাগী শুচিঃ শুরঃ মেধাবী গুণমন্মথঃ। 

নানাশাক্ত্ৈঃ সমাহুক্তে৷ রবিক্ষেত্রে প্রজায়তে ॥১ 
যদি রবির ক্ষেত্রে কাহারও জন্ম হয়, অর্থাৎ সিংহরাশি জন্মলগ্ হয়, তবে 

সেই ব্যক্তি কার্্যদক্ষ, ত্যাগশীল, শূর, পবিত্র, মেধাবী, মন্মথ সৃশ গুগসম্পন্ন 
এবং বছুবিধ শান্ত্রজ্ঞানে বিভূষিত হয় ॥ ১ 

নানাবিভব-সৌখ্যানি যানছত্রমনুত্তমং | 
বান্ধবৈর্বেেষ্টিতে। নিত্যং চন্দ্রক্ষেত্রে প্রজায়তে ॥ ২ 

চন্দ্রের ক্ষেত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি অতুল খ্রশ্বর্যযশালী, উৎকৃষ্ট বাহন 
ও ছত্রাদিযুক্ত, অশেষ স্থথভোগী এবং সর্ধদ] বন্ধুবান্ধব ঘ্বার। বেষ্টিত হইয়া 
থাকে ॥২ 

ভৌমক্ষেত্রে নরে। জাতঃ ক্রোধনো! মন্দচেষ্টকঃ 1 
[মথ্যাবাদী প্রবাদী চ স ভবেডুমিমগ্ডলঃ ॥ ৩ 

মঙ্গলের ক্ষেত্রে জন্ম হুইলে জাতক অতিশয় রাগান্বিত, কুকর্ে চেষ্টাগিও 
মিথ্যাবাদী, কলহপ্রিয় ও ভূম্যধিকারী হয় ॥ ৩ 

নিত্যোৎসাহী হষ্টপুষ্ট-গুণবান্. বলদর্পকঃ। 

দাতা ভোক্ত। ভবেথীরে। বুধক্ষেত্রে ভবেশ্বরঃ ॥৪ 

বুধের ক্ষেত্রে জম্ম হইলে জাতক নিয়ত উৎসাহাস্থিত, হষ্টপুটদেহ| 
গুণবান্, দাতা, ভোক্তা, বলদর্পকাঁরী এবং নম্গ্রকতি হইয়া থাকে ॥.8 



চতুর্থ অধ্যায়। ১২৭ 

বাণী খ্যাতো জনানন্দী ধনবাংশ্চ মহাগুণী। 
লক্ষী প্রমুদিতো নিত্যং.গুরুক্ষেত্রে প্র্গায়তে ॥৫ 

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে জন্মিলে জাতক বাগী, খ্যাতিযুক্ত, সর্বজনানন্দকর, 
বিত্তবান গুণবান্, এবং সর্ধদ| লক্্মীযুক্ত 'ও প্রমৌদিত হইয়! থাকে ॥ ৫ 

বরস্ত্রীবিভবঃ শুরঃ সেব্যতে চ সদ! বুধৈঃ। 
নৃপপাত্রং তবেদ্বীরেো। যে৷ জাতে ভূগুক্ষেত্রকে ॥৬ 

শুক্রের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে জাতক শ্রেষ্ঠাঙ্গনাযুক্ত, ইশ্বধ্যসম্পন্ন, শূর, পণ্ডিত 
. দ্বারা সেব্যমান, রাজপাত্র এবং ধীর হইয়া থাকে ॥ ৬ 

খড়গীপ্রতাপরুচিরঃ ক্রুরকণ্মী মদোদ্ধতঃ | 

কুটিলঃ কুনখী চ স্তাচ্ছনিক্ষেত্রে প্রজায়তে ॥৭ 

শনির ক্ষেত্রে জন্ম হইলে জাতক গণ্ডার সদৃশ বলবান্, মনোজ্ঞ, নিব 
কার্যরত, দাস্তিক, কুটিল, কুনথী হইয়া থাকে ॥ ৭ 

তথ হোরাফলং [ 

ছোরায়াং সবিতুঃ কুকম্রনিরতে। ধূর্তে। বিরূপে! খলঃ 
পাপাত্বা। মলিনঃ স্তৃতার্থরহিতঃ ক্রুরো গুণৈররর্জিতঃ। 
প্রেষাঃ শীত্রগতিগ ভীরহৃদয়ঃ কামী পরক্ত্রীরতঃ 
দেবব্রাঙ্মণনিন্দকোহতিমুখরঃ স স্যাদসূয়ী নরঃ ॥ . 

রবির হোরাষ জন্ম হইলে জাতক কুকাধ্যরত, শঠ, কুরূপ, খল, পাপাত্মা, 
মলিন, ধন-পুত্রবর্জিত, ক্রুর, নিশুণ, তৃত্য, ক্গিপ্রগামী, গতীর-হৃদয়, কামী, 

পরস্ত্রীরত, দেবত। ও ব্রাহ্মণের নিন্দক, অতিশয় মুখর ও অসুয়ান্বিত হয় (১ 

চক্দ্রহোরা-ফলং। 

শাস্তঃ সর্ববগুণান্িতঃ স্থিরমতিনিত্যং সহ পুজিতঃ 
নানারত্ববরাঙ্গনাত্মজধনৈযুক্ত স্থবেশঃ শুচিঃ | 



১২৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

ত্যাগী দেবগুরুবিজার্চনরতঃ পাত্রং ধরিত্রীপতে- 

হোরায়াং রজনীকরন্ত স্থতনুভৃত্যপ্রিয়ো মানব ॥২ 

চন্দ্রের হোরায় জন্ম হইলে জাতক শাস্তৰভাব, সর্বগুণান্বিত, দ্িরমতি, 
সর্বদ| বন্ধুবান্ধব কর্তৃক আঘদৃত, বহুরত্ব-লাজ-ধন ও বরাঙ্গনাযুক্ত, সুন্দর 

বেশভৃনাপ্িত, পবিত্র, ত্যাগশীল, দেবত। গুকু ও ব্রাহ্মণে ভক্তিম[ন রাজার পার, 
স্গঠনযুক্ত এবং ভৃত্যপ্রিয় হইবে, ॥ ২ 

ইতি কোঠ্ীপ্রদীপে হোরাঁফলং । 

দ্রেকাণ-ফলং | 

চন্দ্রস্য দ্রেকণ-ফলং 

দ্রেকাণে রজনীকরস্/ স্থুতনুঃ ই সদ 
শীলাট্যো। বহুভাষণে। বিধিরতক্তীর্ধাগমঃ নেহবান্। 

শান্ত্রঙ্ঞঃ কুলভূষণঃ স্থরগণে ভক্তো গুরো বন্ধুষু 
নিত্যং ধশ্মরতে! বিদেশকুশলো দাতা ভবেন্মানবঃ ॥১ 

চজ্ের দ্রেক্বাণে জন্ম হইলে, জাঁতক সুন্দর-গঠন ও নির্মলচরিত্র হইবে। 

এবং সে ব্যক্তি ধনবান্, বাকৃপটু, টবধকা ধ্যরত, তীর্থপ্য্যটক, ন্নেহবান্, শাস্তজ্ঞ, 
কুলপ্রদীপ, দেবতা গুরু ও বন্ধুলনের ভক্ত, সর্বদ। ধর্মকার্ধ্ে রত, বিদেশগমনে 
দক্ষ ও দাতা হইয়া থাকে ॥১ 

কুজস্য দ্রেকাণ-ফলং। 

প্রেক্কাণে ক্ষতিনন্দনস্য মালিনঃ ক্রুরে! বিহীনোধনৈঃ। 
পাপাআ! পিশুনঃ স্ুৃতার্থরহিতঃ স্যানলিুরো-নির্দিয়ত। 
দুঃশীলো বছভাষণঃ ক্ষততনুশ্গাত্মস্তরিং ক্রোধনে। 

রোগার্তঃ পরসেবকো গুণগণৈঃ সংত্যজিতো মানব ॥২ 

মঙ্গলের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে মানব মলিন, ক্রু, নির্ধন, পাপা, খ. 

পূত্র ও অর্থ বিবর্জিত, কঠিনহৃদয়, নির্দয়, দুশ্চরিত্র, বহুভাষী, ক্ষতবিক্ষত শরী 
আত্বন্তরী, ক্রোধী, রোগার্ড, পরসেবক ও সমস্ত গুণবর্জিত হয় ॥ ২ 



চতুর্থ অধ্যায় । ১২৯ 

রবের্ধেকাণ-ফলং। 

দ্রেকাণে দিবসেশ্বরম্ত মলিনঃ শুরোহঙ্গনা বল্পভঃ 
ক্ররঃ লাহসিকঃ কুকম্মকুশলে। মূর্খে। বিরূপঃ ক্ষতঃ। 
বহবাশা গুরুতল্লগোহ্ল্পতনয়ে। দ্যৃতক্রিয়ায়াং রতঃ 

পাপাত্মা মুখরঃ খলোহতিকৃপণঃ স স্তাদসূয়ী নরঃ ॥ 5 

রবির দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, জাতক মলিন, শুর, স্্রীবল্লভ, ক্রুর, সাহসিক, 

কুকর্্মকুশল, মূর্খ, বিরূপ, ক্ষতশরীর, বহু-আশাযুক্ত, গুরুপত্বীগামী, অল্প সম্তান- 
যুক্ত, দাতক্রিয়ারত, পাপাজ্বা, মুখর, খল, অতিশয় কূপণ ও অস্ুয়ান্বিত হয় ॥ ৩ 

বুধস্-দ্রেকাণ-কলং। 

দ্রেন্কাণে শশিজস্ত বুদ্ধিকুশলঃ ক্ষাপালপুজ্য সদা । 
দীর্ঘায়ুর্লবানপত্যবহুলঃ শাস্তো যশন্বী শুচিঃ। 

ধন্মজ্ঞানপরঃ প্রমাদরহিতো নিত্যং সতাং বল্পভঃ 

শান্ত্জ্ঞঃ কুলভূষণে। বহুধনে! মানী স্থরূপো। নরঃ ॥ ৪ 
বুধের দ্রেকাণে জন্ম হইলে, মানব ধীমান, রাজপৃজ্য, দীর্ঘ|যুঃ, বলবান্, 

বহু অপত্যযুক্ত, শান্ত, যশন্বী, পবিত্র, ধান্মিক, প্রমাঁদশুন্ঠ, নিত্য সাধুজনের 
প্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ কুনতিলক, বহু ধনযুক্ত, মানী ও সথরূপ হইয়া থাকে ॥ ৪ 

গুরোর্েকাণ-ফলং। 
প্রেন্কাণে বচসাম্পতে রতি গুণো দীর্ঘায়ুঃ রত্বান্থিতঃ | 

সদ্বুদ্ধিঃ প্রিয়ভাষণে। গুণ নিধিষুক্তা শ্রয়ে। ধার্িকঃ | 
মোক্ষজ্ঞানপরঃ কৃপা ময়তন্তঃ শান্তঃ স্ুশীলঃ স্ুচিঃ 

পত্যাং ভাবরতোহম্যাদারবিরতঃ খ্যাতো যশস্বী নরঃ ॥ ৫ 

বৃহস্পতির দেক্কাণে জন্ম হইলে, জাতক অতিশয় গুণবান্, আয়ুক্মান্, রত্তা- 
ন্বিত, বুদ্ধিমান্, প্রিয়ভাষী, আশ্রয়যুক্ত, ধার্মিক, মোন্ষজ্ঞানপরায়ণ, দয়াবান্, 

শান্ত, সুণীল, গুচি, সপত্ীরত ও পরদারবিরত, বিখ্যাত ও যশস্বী হইয়া 

থাকে ॥ ৫ 

প্র---১৭ 



১৩০ জে]াতিষ-প্রভাকর । 

শুক্রম্ত দ্রেকাণ-ফ লং । 

দ্রেকাণে ভূগুনন্দনস্য স্থতনুমন্ত্রী ধরিত্রীপতেঃ 
পব্বত্ঞঃ ্বজনানুরাগকুশলো দাতা সতাং পালকঃ। 

মুক্তারত্ববরাঙ্গনত্বজধনৈযু-ক্তঃ কৃপালুঃ শুচিঃ 
শান্তঃ সত্যরতোহতিমুক্তহৃদয়ে! ধন্মানুরক্তে। নরঃ ॥৬ 

শুক্রের দ্রেকাণে জন্ম হইলে, মানব সুঠামদেহবিশিষ্ট, রাঁজমন্দ্ী, সর্বজ্ঞ, 
আত্মীয়জনে অনুরক্ত, দাত! ও সাধুজনের প্রতিপালক, ঘুক্তা, রত্ব, পুত্র ও উত্তম 
কলত্রযুক্ত, ধনবান্, দয়ালু, পবিত্রাত্মা, ধীরম্বভাব, সত্যত্রত, সরলহৃদয় ও 

ধর্মীনুরক্ত হইয়া থাকে ॥ ৬ 

শনের্ডেকাণ-ফলং। 

দ্রেকাণে রবিনন্দনস্ত মলিনঃ ত্রুরে। মৃদুত্তকরঃ 

দুঃশীলঃ কৃপণঃ স্ৃতার্থরহিতঃ প্রেষ্যে। গুণৈবর্জিতঃ | 

পাপাত্বা। গুরুতল্লগোহতিপিশুনঃ স্যাৎ ক্রোধনে। নির্দয়ো 
রোগার্তো মুখরশ্চ রূপরহিতঃ কামাতুরে। মানবঃ ॥ ৭ 

শনির দ্েক্ক।ণে জন্ম হইলে মানব মলিন, ক্রুর, মৃহুত্বভাব, চৌর, ছুঃশীল, 

কৃপণ, পুত্র 'ও অর্থরহিত, ভৃত্য, নিগুণ, কলুষাত্বা, গুর্বঙ্গ নাগামী, খলম্বভাব, 
ক্রোধী, নির্দয়, রোগার্ড, মুখর, বিরূপ ও কামাতুর হয় ॥ ৭ 

ইতি কোঠী-প্রদীপে দ্রেক্াণফলৎ। 

ড্রেক্কানানুসারে স্ত্রীপুরুষ-জ্ঞান। ৮ 
দেক্কাণ বিচার দ্বার! জাতিক স্ত্রী কি পুরুষ তাহ জানা যাঁয়। পাঠকবর্গের 

সুবিধার্থ পর পৃষ্ঠায় স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞাপক-দ্রেক্কাণচক্র দেওয়া গেল। কিন্ধ ইহাতে 
একটু ইতর বিশেষ এই যে, পুরুষক্ষেত্রে ও পুরুষরাশির নবাংশে জাঁতব্যক্তি 

পুরুষ হইতে পাঁরে এবং পুরুষগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে শ্ত্ী্রেকাণে পুরুষ জন্মিতে 

পারে এবং শ্ত্রী-ক্ষেত্রে স্ত্রীরাশির নবাঁংশে ও স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, পুরুষ- 
দ্রেককাণেও স্ত্রী জন্মিতে পারে । লগ্বকে বলব।ন্ কোন গ্রহ দেখিলে, সেই গ্রহ 

পুরুষ হইলে জীতক পুরুষ, ও স্ত্রী হইলে জাতক স্ত্রী হইতে পারে। 



চতুর্থ অধ্যায় । . ১৩১ 

স্্ীপুক্ষজ্ঞাপক-দ্রেকাণি-চক্র | 

১মদ্রেক্কাণ |পুস্ত্ীস্ত্রী পু পুস্ত্রী। পু রী পু) প্ুপু পু 

শ্রী: স্ত্রী ২য় দ্রেকাণ মারার 

৩য় দ্রেক্কাঁণ [ পু; পু] পু | শ্রী! শা পু হাহা 

নবাংশ-ফলং। 

রবেনবাংশ-ফলমৃ। 

অল্লাকুঞ্চিতযুদ্ধজঃ সমতনুগো রো গতীরাশয়ঃ 
তেজস্বী স্থরতোপচারকুশলঃ পাপানুরক্তঃ সদ | 

উগ্র; সাহসিকোহতিচঞ্চলধনে। রক্তাল্পধন্মঃ সুখী 

ক্রুরঃ স্যাদরমৃদ্ধনোহল্লতনয়ো ভানোন বাংশে নরঃ ॥ ৯ 

রবির নবাংশে জন্ম হইলে, জাতক আকুঞ্চিত ও অল্প কেশযুক্ত, শরীর সম 

ভাবাপন্ন, গৌরবর্ণ, মহদাশয়, তেজস্বী, স্ুরতকার্ধে দক্ষ, পাপান্ুরক্ত, উপ্র- 
প্রকৃতি, সাহসিক, অতিশয় চঞ্চল, ধনবান্, বক্তা, অন্পধন্ম্সম্পন্ন। সুখী, ক্রুর 

এবং ক্ষুদ্রমস্তক ও অন্নসন্ততিযুক্ত হয় ॥ ১ 

চত্্রস্য-নবাংশ-কলম্ | 

ভবতি বিমলমুক্তিনণতিদীর্ঘো ন খর্ব 
পরিণততনুলোম। চারুদুষ্টিঃ স্থবেশ:। 
বহুধন পরিপুর্ণে! ধন্মশীলে। গুণজ্ঞঃ 

বিষয়স্থখমুপেতঃ শীতরশ্মেনবাংশে ॥ 



১৩২ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

চন্দ্রের নবাঁংশে জন্ম হইলে, মনোহর-বপু, এ্ীত্হিম্ব নাঁতিদীর্ঘ-আকার, 
পরিমিত হুঙ্গলোমযুক্ত, চারুদ্ষ্টি ও সুন্দর'কেশযুক্ত, বিপুলধনাধিপ, ধার্মিক, 
গুণবান্ এবং বিষয়-মুখভোগী হইয়া থাকে ॥ ৩ 

কুজস্য নবাংশ-ফলং। 

কেশাগ্রকপিলঃ স্ুবৃত্তনয়নঃ পুষ্ঠেন কিঞ্চিন্নতে। 
গৌরাঙ্গঃ কুনখী ব্রণাঙ্কিতশিরাঃ কামী খলে। নিষ্ঠরঃ। 
ূর্তঃ স্রীধনসংগ্রহেযু কুশলঃ প্রায়োহল্লবিশ্ত সখী 
ক্রুরঃ শক্রবিমর্দনৌহতিকৃপণঃ স্তাদ্ভূমিজাংশে নরঃ ॥ ৪ 

মঙ্গলের নবাংশে জন্ম হইলে, জ]তকের কেশের অগ্রভাগ কপিলবর্ণ, নয়ন 
সুন্দর ও গোল|ক'র পৃষ্ঠ কিঞ্চিৎ উন্নত অর্থাৎ কুব্জ, অঙ্গ গৌরবর্ণণ নখ অতি- 
মন্দ ও মস্তক ব্রণযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সে ব্যক্তি কামাতুর, খল, নিষ্ঠর, ধূর্ত 

্রীধনসংগ্রহে ঘত্ঝ্খন্, প্রায় সাঁমান্ত ধনবান্, শক্রদমনকাঁনী, ক্রর ও সাতিশয় 
কুপণ হয় ॥ ৪ 

বুধস্য নবাংশ-ফলং। 

শ্যামশ্ঞ্চললোচনঃ সমতনুবিত্তীর্ণবক্ষ-স্থলে| 

দীর্ঘাকুঞ্চিতমূদ্ধজোহতিদশনশ্রেণীভিরাশো ভিতঃ ॥ 

শিল্পজ্ঞঃ ক্রয়বিক্রয়েযু কুশলে। ধীরো ধনাট্যঃ স্থৃখী 

দিব্যন্ত্রীবরমাল্যভূষণরতঃ স্তাচ্ন্দ্রজাংশে নরঃ ॥ ৫ 

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে, জাতকের লোচন খঞ্জনের ন্টায়* চঞ্চল, দেহ 
স্থন্দর :৪ সমভাঁবাঁপন্ন, বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ কেশ দীর্ঘ ও আকুঞ্চিত, দত্তপংক্তি 
অতিশয় সুশোভিত, শিকল্পকা্যে দক্ষ, ক্রয় বিক্রয়কার্ষো নিপুণ, ধীর, ধনাটা, 

সখী, বরম|লা, ভূষণ দিব্যাঙ্গনায় অন্ুরক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ 

গুরোনবাংশ-ফলং। 

শ্টামাঙ্গঃ কমলোদরঃ সুবদনে। নীলোৎপলাভেক্ষণঃ। 

প্রাংশুঃ শোভনমৃদ্দজোহভিবিমলঃ পাণো স্থরেখান্থিত? 



চতুর্থ অধ্যায়, ১৩5 

বন্দীশোহপ্যতিথভ্রিয়ো বহুগুণ শুরোহজনাবললতঃ। 
বিভ্তাঢ্যো মধুরস্বরঃ সুরগুডরোরংশে ভবেন্মানবঃ ॥ ৬ 

বৃহস্পতির নবাংশে জন্ম হইলে মানবের অঙ্গ ইামবর্ণণ উদর কমলসঘৃশ 
কোমল, ব্দন সুন্দর, নয়ন নীলোৎগল আভাযুক্ত, দেহ উন্নত ও কেশ শোঁভী- 

যুক্ত, হস্ত স্থুবিমল ও স্থুরেখাযুক্ত হয় এবং সে ব্যক্তি স্কতিপাঠকের অধিনায়ক, 
অতিথিপ্রিয়, বছুগুণ।নিত, শূর, অঙ্গনা'বল্লভ, ধনাঁঢা '৪ সুমধুর স্বরযুক্ত হয় ॥ ৬ 

শুক্রস্য নবাঁ শ-ফল? | 

রক্তাপাঙ্গো ললিতনরনশ্চারুকেশঃ স্থমৃত্তিঃ 

কন্ব,গ্রীবো ভবতি কণকশ্যামবর্ণঃ স্থনাভিঃ। 

শূরঃক্ীলঃ কবিরতিধনে! দানশীলো গুণজ্ঞো 

বন্ত্রালঙ্কারতুষ্টঃ কুস্বমনিরতো। মানবে ভার্গবাংশে ॥ ৭ 

শুক্রের নবাঁংশে জন্মগ্রহণ করিলে নেত্রদ্ব় স্চারু, অপাঙ্গ রক্তিমাভাযুক্ত, 
কেশ মনোহর, গঠন সুন্দর, গ্রীবা কম্মুসদৃশ, বর্ণ তণ্তকাঞ্চনসদৃশ ও নাভিদেশ 

স্থন্দর হয় এবং সে ব্যক্তি শুর, শ্রীমান্, কবি, ধনাঢা, দাতা, গুণবন্, বন্ধ" 
লক্কারে তুষ্ট ও কুস্ত্রমপ্রিয় হয় ॥ ৭ 

শনেন বংশ-ফলং | 

প্রবিরলতনুরোমোরভ্রকেশঃ কৃূশাঙে। 
ভবতি ললিতনেত্রঃ কৃষ্ণবর্ণ স্থৃতন্থুঃ | 

বহুগুণপরিপুর্ণঃ পাপশীলোহল্লধন্মরঃ | 
পরিমিতধনভাগী স্কুনবে। ভানুজাংশে ॥ ৮ 

শনির নবাংশে জন্ম হইলে, জাতক বিরললোম, অভ্রবর্ণ অর্থাৎ মেঘসদৃশ 

কেশ, ক্শশরীর, সুশ্রী নয়ন, কৃষ্ণবর্ণ সুসন্তানযুক্ত, বহুগুণান্বিত, পাঁপকার্ধ্যা- 

কুবক্ত, স্বল্পধর্্মবিশিষ্ট ও পরিমিত ধর্মাধিকাঁরী হয় ॥ ৮ 

তি কোঠা গ্রদীশে নবাংশফলং | 



১৩৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

দ্বাদশাংশ-ফলম | 

রবেছণদশ।ংশ-কলং। 

মলিনশ্চপল:ঃ ক্রুরঃ স্বল্লায়ুনির্ধ নোহলসঃ 
কামী নরোহল্পধন্মঃ স্তাদ্বাদশাংশে বিবন্বতঃ ॥ ১ 

স্য্যের দ্বাদশাংশে জন্মগ্রহণ করিলে মানব মলিন, ছূর্ব্বিণীত, ক্রুর, অল্লাযু, 
ধনহীন, অলস, কামাতুর ও অন্পধন্মীবলম্বী হয় ॥ ১ 

চন্দ্রস্য দ্বাদশ ংশ-ফলং। 

বন্ধুনামাশ্রয়ঃ প্রাজ্জে। ধনাঢ্যঃ প্রিয়দর্শনঃ | 

শিল্পজ্ছে। বহুধন্রঃ স্তাদ্বাদশাংশে বিধোনরঃ ॥ ২ 

চন্দ্রের ছাদশাংশে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বন্ধগণের আশ্রয়স্বরূপ, ধনবান্, 

প্রিয়দর্শন, শিল্পবেত্ত। ও অতিশয় ধার্মিক হইবে ॥ ২ 

কুজস্য ছাদশীংশ-ফলং | 
শিশুনে। মলিনো মৃর্খঃ পাপাত্মা স্থুরতপ্রিয়ঃ। 
অল্পবিস্তে! মহীজস্ত দ্বাদশাংশে ভবেন্নরঃ ॥ ৩ 

মঙ্গলের ঘ।দশাংশে জন্ম হইলে জাতক কপট, মলিন. মুর্খ পাপাত্মা, 'অতি- 

শয় কামুক ও স্ব্পধনসম্পনন হয় ॥ ৩. | 

বুধস্য দ্বাদশাংশ-কলং। 

বহুবিত্তো মহাঁভোগী নরঃ সীমন্তিনীরতঃ ? 
ধন্মড্; স্ভগো জ্স্ত দ্বাদশাংশে ভবেন্নরঃ ॥ 8 

বুধের দ্বাদশীংশে জন্মগ্রহণ করিলে মানব বহুধনসম্পন্ন, অতিশয় ভোগশীল, 

বাস্তারত, ধর্ুজ্ঞ ও সৌভাগ্যশালী হয় ॥ ৪ 

গুরোদ্বদশ।ংশ-ফলং। 
শুচিঃ শান্সা্সংবক্ত। সখী দীর্থায়ুরীশ্বরঃ | 

সথছদামাশ্রয়ঃ প্রাঙ্ছে। দ্বাদশাংশে বৃহস্পতেঃ ॥ ৫ 



চতুর্থ অধ্যায়। ১৩৫ 

.. বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, জাতক পবিভ্রচেতা, শাস্ত্রের অর্থপ্রকাশে 
সক্ষম, সুখী, দীর্ঘায়ু, প্রভু, সুহৃদগণের আশ্রয় ও ঘীশক্তিসম্পন্ন হইয়া 
থাকে ॥ ৫ 

শুক্রস্ত দ্বাদশাংশ-ফলং। 

শুরো৷ বহুগুণে। ভোগী নৃত্যগীতপ্রিয়ঃ সদা । 
শুচিদ্ণাত। ক্ষমী বক্তা দ্বাদশাংশে ভূগোরন্নরঃ ॥ ৬ 

শুক্রের ছাদশ।ংশে জন্ম লইলে জাতক শূর, বনু গুণযুক্ত, ভোগী, সদ। নুহ্য- 
গীতামোদী, পবিত্র, দানশীল, ক্ষমাগুণসম্পন্ন 'ও বক্ত। হয় ॥ ৬ 

শনেদণদশ্শাংশ-ফলং | 
পিশুনোশ্চপলে। ধূর্তঃ কামী পরবধূরতঃ | 

নিধনে ধন্মহীনশ্চ দ্বাদশাংশে শনেন'রঃ ॥ ৭ 
শনির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে মানব খলম্বভাব, চঞ্চল, শঠ, কাশাতুর, পর 

কামিনীরত এবং ধন ও ধর্মমবিহীন হইয়| থাকে ॥ ৭ 

ইতি কোঠীগ্রদীপে দ্বাদশ|ংশ ফলং | 

ত্রিংশাংশ-ফলং। 
কুজস্য ভ্রিংশ।ংশ-ফলং । 

ধাতুবাদী ক্রিয়াযুক্তো৷ ধনদারবিবজ্জিতঃ | 
তস্করো মলিনে। ধূর্তো ভৌমত্রিংখাংশসন্তবঃ ॥ ১ 

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, ধাতুর গুণবর্ণনে সঙ্গম, ক্রিয়ানিত, স্ী ও 
ধনবিহীন, চোর, মলিনাক্কৃতি '9 প্রবঞ্চক হয় ॥ ১ 

শনেত্রিংশাংশ ফলং। 
মলিনঃ কাতরো ধূর্তঃ সত্যশৌচবিবজ্জিতঃ । 
সেবকঃ কৃপণো। নীচঃ শনেপ্্িশাংশসম্তবঃ ॥ ২ 

শনির ত্রিংশাঁংশে জন্ম হইলে জাতিক মলিন, ধূর্ত, কাতর, সত্য ও পবিত্রতা 

বিহীন, দান্তকার্য্যে রত ও কৃপণ হয় ॥ ২ 



১৩৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

গুরোতিংশাংশ-ফলং | 

তীক্ষসৌম্যতনুধাঁমান্ ভোক্তা দাত! ধনী মুখী । 
গুণাট্যে। বিষমাক্ষঃ স্যাঁদ গুরুব্রিংশাংশসম্তভবঃ ॥ ৩ 

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে জাতক বরবপু, সুতীক্ষ বুদ্ধিযুক্ত, দান ও 
ভোজনশীল, ধনবান্, সুখযুক্ত, গুণাঢা ও অধুগ্মনেত্র হইয়া থাঁকে ॥ ৪ 

বুধন্ত ভ্রিংশাংশ-ফলং। 

শূরে। ধীরমতিঃ শুদ্ধ বিনীতো৷ নৃপপুজিতঃ। 

দয়ালুঃ সর্বধন্মজ্ঞে। বুধত্রিংশাংশসম্তবঃ ॥ ৪ 

বুধের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে জাতক শুর, স্থিরচিত্র, পবিত্রচেতা, নত, 
নৃপপূজিত, দয়ালু ও সকল ধন্মের সারজ্ঞ হয় ॥ $ 

শুক্রস্ত ব্রিংশাংশ-ফল' | 
স্বশান্তরার্থতত্বজ্ঞে। বন্ধুমান্ো। দয়ান্বিতঃ | 

কামী বিরহবুদ্ধিঃ স্াচ্ছুক্রত্রিংশাংশসম্ভবঃ ॥ ৫ 

শুক্রের ত্রিণাঁশে জন্ম হইলে, জাতক সর্ধপ্রকার শাঞ্থের অর্থ ও মর্ম" 
বধ!রণক্ষম, বন্ধগণের মাননীর, দয়।লু, কাণী ও সুবুৰ্িহীন হইয়। থাকে ॥ ৫ 

ইতি কোঠী প্রদীপে ত্রিংশ।ংশফলং ! 

লগ্ন-স্ফট গণন৷ করিবার নিয়ম । 
এক্ষণে জন্মকাঁলীন রবিস্ফুটানুসারে কিরূপে লগ্রম্ষট আঁনয়র্ন করিতে 

হয়, তাহ।ই উদাহরণ দ্বার! বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে । মনে করুন, 

কোঁন একটা বালক ১৩১২ সালের অর্থাৎ ১৮২৭ শকের ১৫ই অগ্রহায়ণ 

শুক্রব।ে রাত্রি ৯টা ৫৫ মিনিট ২৬ সেকেগ্ড সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; 

উক্ত জাতকের কোন্ লগ্নের কত অংশে জন্ম হইয়াছে? গুপ্তপ্রেশ 
পঞ্জিকায় এ তারিখে লিখিত আছে ইং ঘণন্ট| ৫1১২।৩৮ গতে অন্ত; সুতরাং 

৯ ঘ, ৫৫ মি, ২৬ সেকেও হইতে ৫ ঘ, ১২ মি, ৩৮ সেকেও বাদ দিলে ৪ ঘ, ২৪ 

মি, ৪৮ সেকেওগড অবশিষ্ট থাকে 3 উহাকে দণগ্ডপলাদিতে পরিণত করিলে ১১ দণ্ড 



চতুর্থ অধ্যায়। ১৩৭ 

৪৭ পল হয় অর্থাৎ রাত্রি ১১ দণ্ড ৪৭ পল সময়ে উক্ত বালক জন্মগ্রহণ 

করিয়াছে । অতএব উক্ত জাতকের হৃুর্য্যোদয়াৎ জন্মদণ্ডাদি (ইষ্টদগু।দি) 
৩৮৩২৫৮ ॥ | 

উক্ত জাতকের জন্মকাঁলীন রবিস্ফুট-রা্া্দি ৭1১৬৭।৫২ অর্থাৎ রৰি 
বৃশ্চিকরাশির ১৬ অংশ ৭ কল! ৫২ বিকলা ভুক্ত করিয়া অবশ্থিতি করিতেছেন। 

এক্ষণে উক্ত রবিস্ফুটান্ুসাঁরে বুশ্চিকরাশির যোল ও সতের অংশের কোষ্ঠায় 
( দ্বাবিংশত্যয়নাংশের লগ্রন্ফুট খণ্ড। দেখুন) দণগ্াঁদি ৪২২৯ এবং ৪২1৪১ 
আছে । অতএব জানা য।ইতেছে যে, ১৬ অংশ হইতে ১৭ অংশে ১২ পল 

বৃদ্ধি। ৬৭ কলায় ১ অংশ হয়, অতএব ৬* কলায় যদ্দি ১২ বৃদ্ধি হয়, তবে 

৭৫২ কলাদিতে কত হইবে; এক্ষণে ত্ররাশিক নিয়মান্ুসরে জানা গেল যে, 

পলাদ্ধি ১৩৪।৪৮ হইবে; উহা ৪২ দণ্ড ২৯ পলের সহিত যোগ দিয়! ৪২।৩০। 

৩৪1৪৮ হইল ১ উহাই উক্ত জন্মসময়ের রবিরাশীয় দণ্ডপলাদি । উহার সহিত 

উক্ত জন্ম দি (৩৮1৩২1৫৮) যোগ দিয়া ৮১/৩1৩২।৪৮ হইল; উহা ৬এর অধিক 

হওয়ায় উহ! হইতে ৬০ বাদ দিয়া ২১/৩1/৩২৪৮ হইল । এক্ষণে দেখিতে হইবে 

যে, উহা! দ্বাবিংশতি অয়নাংশের লগ্নন্ফুট-খগ্ডার কোন্ রাশির কত অংশের 
কোষ্ঠ।য় আছে; কর্কটরাশির কুড়ি অংশ হইতে একুশ অংশের কোষ্ঠার 

অন্তর্গত উক্ত অঙ্ক আছে। অতএব এক্ষণে জান! গেল যে, উক্ত জাতকের 

কর্কটলগ্নের ২১ অংশে জন্ম হইয়াছে । অতঃপর ২* অংশের পর ২১ অংশের 

কত কলা! ভুক্ত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে ২০ অংশের অঙ্ক সংখ্যা 

২০1৫৫ হইতে ২১ অংশের অঙ্ক সংখ্যা ২১৬ আছে; উপরোক্ত অংশজ্ঞ/পক 

অস্ক ২১1৩।৩২।৪৮ হইয়াছে; এক্ষণে দেখ। যাইতেছে যে, ২৭৫৫ হইতে ২১1৬ 
এ, ১১ বুদ্ধি; অতএব ১১তে যদি ৯ অংশ বা! ৬০ কলা হয়ঃ তবে ২১।৩।৩২.৪৮ 

হইতে ২০৫৫ বাদ দিয়। বুদ্ধি ৮1৩২।৪৮ শেকত কলাদি হইবে; ত্রেরাঁশিক 
নিয়মে জানা গেল ৪৬ কলা ৩২ বিকল! বৃদ্ধি হইবে। অতএব এক্ষণে জানা 
গেল যে, উক্ত জাতকের লগন্ফুটরাশ্তাদি ৩।২০।৪৬।৩২ । অতঃপর জন্মকুগ্ডলী চক্রে 
গ্রহ-সন্গিবেশ করিয়। কিরূপে জন্মপত্রিকা লিখিতে হয়, তাহা নিয়ে লিখিত 

হইতেছে। পূর্বোক্ত বালকের জন্ম, সন ১৩১২ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি 

দং ১১1৪৭।বিপল, উক্ত সময়ানুসরে জন্সপত্রিক প্রস্তপ্রণালী লিখিত্ব 
হইতেছে | 

প্র-+৯৮ 



১৩৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর 

নমঃ । 

যফলং দর্শনেবিষ্রোর্ধৎ্ফলং দেবতর্পণে । 
ততুদর্র্ং ফলমাপ্পোতি স্বকোষ্টী-দর্শনে নর; ॥ 

১. শুভমন্ত জন্মশকাঁবাঃ ১৮১৭ অস্মিন শকে গত-যাসাদি£ ৭১৪1৩৮৩২1৫৮ 
সন ১৩1২ সাল ১৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রব|র, ইংরেজী ১৯৫০।১ল! ডিসেম্বর রাত্রি 

৯ঘঃ ৫৫মিং ২৬ সেকেওড রাত্রিজাত-দণ্ডাদিঃ ১১1৪৭।০ হূর্ষ্যোদয়াদ্ ইষ্টদণ্ডাদিঃ 
৩৮।৩২।৫৮। 

টি লাভ, আয় | কম্ম, রাজা, ; ভাগা, ধর্ম, 
ৃ পূর্বাগুজ দম্মান, পিতা); গুরু, উর 
|. জজ্ঘা জাকু 

জায়, বিবাদ, 
বাণিজা,প্রবাঁস 

লং 

অ২০1৪৬ জন্ম কুগুলীয়ং ৮২২ 
মহ রা বস্তি 

বু১৯ শত্রে, 

শু ১৬ " রোগ 

ব্রণাদি 
র ১৭ 

কোটি 

অনুজ বঙ্/লুখ, বিদ্যা| পুত্র, বিষ্কা, 
পরাক্রম বাহন, সম্পতি| বুদ্ধি, মন্ত্রণা 
বাছ হদয় | উদ্দর, ভক্তি 



চতুর্ধ অধ্যায়। ১৩৯ 

পূর্ববাহঃ ] জাতাঁহঃ দিনমানং ২৬।৪৫।৫৮ 

নিশামানং ৩৩।১৪।২ 

৫ ২১ ১০ | ৬ ২২ ১১ নিশার্ঘম্ ১৬৩৭১ 

নিশাযামঃ ৮১৮1৩০1৩০ 

যামার্ধম্ ৪81৯।১৫।১৫ 

২৪ ১৮ ৩৯ | ২২ ৪7 ২৩৮ | মুহূর্তঃ ২৪1৩৭।৩৭ 

৪০ ৪৩ ২৭৪৬ ৩০ ৪১ | নিশাদিওঃ ১।২১৮1৪৮ 

৫ ০. ১৪ | ১২ ২ ১৫ | নক্ষত্র নং ৬০1১৮1৪৭ 

দিব 

৪ ৫৬ ৬ ৫ ৫৬ ১ 

দিবা ২৬৪৫।৫৮ | নক্ষত্র ভোগ্যমাঁনং ১৮১৪।৩২ ২৬1৪ ৭1৭ 

পতীকীচক্রমিদম্ | 
মিথুন বুষ মেষ 

বু 
গখক 

৫ কর্কট লং স্ব ঠ ৪ মীন 

সিংহ রা ট ৩ শ, কে কুস্ত 

২ কন্তা চ ঞ ১৪ ৮, ম মকর 

ছ জবা 

২০ ৬ ১৯০৩ 

সুর বু 
তুল! বৃশ্চিক ধন্থু 

তৃতীয়-যামার্ধস্য চতুর্থ-দণ্ডে জাতত্বাৎ শনের্যামার্ধে রবেদণ্ডে 

জাতস্তেন সহ লগ্নদ্য যোগ-বেধাভাবাৎ পতাকী-রিষ্টিনাস্তি | 

অচিস্ত্যাব্যক্ত-রূপায় নিগুণায় গুণাত্বানে। 

সমন্ত-জগদাধারমৃত্তয়ে ব্রহ্াণে নমঃ ॥ 
আদিত্যাদিগ্রহাঃ সর্ষে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ | 

দীর্থমায়ূঃ প্রকুর্বম্থ যসোয়ং জন্মপত্রিক! ॥ 



১৪০ জ্যোতিধ-প্রভাকর । 

'শুভমস্ত শফাবাঃ ১৮২৭ অস্মিন শকে 'গতমাসাদিঃ ৭1১৪৩৮৩২1৫৮ 
অয়নাংশাদিঃ ২১৫৫৫।৩০ কলের্গতানদাঃ ৫০৬ কলেঃ স্থিতাবাঁঃ ৪২৬৯৯৪ 

পুনঃ শকাব্দাঃ ১৮২৭ এতচ্ছাকীয় সৌরাগ্রহায়ণস্ত পঞ্চদশ-দিবসে, ভৃগুবাঁসরে, 

সিতপক্ষীয় ষষ্ঠ্যান্তিথৌ, শ্রবণা-নক্ষত্রস্ত তৃতীয়পাদে, ফ্বযোগে, বালবকরণে, 
এবং পঞ্চঙ্গসংগুদ্ধো রাৰ্রি-সপ্তচত্বারিংশৎপলাধিকৈকাঁদশদণ্ড-সময়ে, অয়- 
নাংশোস্তবশুভ-কর্কটোদয়ে, চন্দ্রন্ত ক্ষেত্রে, দিবাকরন্ত হোরায়াং, গুরোদ্রে ক্কাণে, 

শনের্নবাংশে, জীবন্ত দ্বাদশাংশে, শনেত্ধিংশাঁশে এবং ষড়বর্গ-পরিশো ধিতে 
শনের্যামার্দে হূর্যযস্ত দণ্ডে শ্রবণা-নক্ষত্রাশ্রিত-মকররাশৌ সংস্থিতে শশলাগুনে 

উচ্চস্থে কুজে, কেন্দ্রস্থ্ে শুক্রে চন্দ্রে চ, কোণস্থে রবৌ, লাভস্থে গুরৌ, কেন্দ্র 
কোঁণাধিপয়োর্জ্র-ভৌমগ্রহয়োঃ  সহাবস্থান-সন্বন্ধাৎ ধনাঁধিপ-ভাগ্যাধিপয়োঃ 
রবিজীবগ্রহয়োঃ পরস্পরং পুর্ণদৃষ্টি-স্বন্ধাচ্চ শুভসৌভাগ্য-যোগে, অষ্টোত্তরী-মতেন 
গুরোিশায়াং বিংশোত্তরী-মতেন চন্ত্রন্ত দশীয়াং অশেষ-গুণীলঙ্ক ত-স্বধর্ম- 
পরায়ণ-শ্রীযুক্ত অমুক মহোদয়ন্ত শুভঃ প্রথমপুত্রঃ জাতঃ। শতপদ-চক্রানু- 

সারেণ থেকারাগ্ঞ্ষরেণ রাগ্ঠাশ্রিতনায়। পরমকল্যাণীয়-শ্রীমান্ খেলাতিচন্দ্র দে- 

দসন্ত শুভ জন্মপত্িকেয়ং। দেবগণোহয়ং, শূদ্রবর্ণ্চ ; দেব-দ্িজা শীর্ববাদ।দাল 

কোহয়ং চিরং জীবিতাদিতি সমাঁদঃ। অন্ত লগ্রাৎ কেন্ত্রে স্বগৃহে শুক্রন্তাব- 

স্থানাৎ সর্বারিষ্টভঙ্গযোৌগঃ সুচিতঃ, প্রমাণং যথা ;--একোহপি কেন্দ্রভবনে নব- 

পঞ্চমে বা ভান্বন্মযুখ-বিমলীকৃত দিগ্বিভাগঃ । নিঃশেষ দোষমপন্ৃত্য শুভঃ 
প্রহ্তম্। দীর্ঘাযুষং বিগতরোগভয়ং করোতি ॥ অথ সংক্ষেপেণ দ্বাদশভাব- 
ফলং লিখ্যতে। অন্ত লগ্রে লগ্নাধিপস্ত পুর্ণদষ্টিরন্তি। লগ্নাধিপ-চন্দ্রঃ 
কেন্দ্রে অবস্থিতঃ মিত্র-গুরুণা পুর্ণদৃষ্ট, অতঃ অন্ত শরীরন্ডাবঃ শুভঃ । ধনভাঁবঃ 
শুভঃ তত্র কিঞ্চিৎ হানিবিষ্যতি। ভ্রাতভাবঃ কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধন্ট। বন্ধুভাবঃ 

ন্থখভাবশ্চ অতীব শুভঃ অর্থাৎ জাতিকোহয়ং সুী সদন্ধুযুক্তে। ভবিষ্যাতি। 
পুত্রভাঁবঃ কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ: । বিগ্যাভাবশ্চ শুভঃ, কিন্তু বিছ্বোপার্জনে কিঞ্চিৎ 

বিশ্বযোগোহপ্যস্তি। শক্রভাবঃ শুভঃ অর্থাৎ জাতকোহয়ং প্রবলশক্রণা পীড্য- 
মানোহপি শক্রবিজয়ী ভবিষ্যতি। পত্বীভাবঃ মধ্যমঃ। আুর্ডাবঃ শুভঃ অর্থাৎ 
জাঁতকোহয়ং দীর্ঘাবুর্ভবিষ্যতি। ৬৪ চতুঃযষ্ঠিবর্ষোর্ধং দীর্ঘ1যুরুত্তং। ভাগ্য- 

ভাঁবঃ ধর্মভাবশ্চ শুভঃ, কিন্তু ধর্ম্ানুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ বিভ্বযোৌগোহপ্যস্তি। কর্মভাঁবঃ 

অতীব গুভঃ, জাতকোহয়ং বর্দিষ্ঠঃ বছুসন্মীনী লৌকসমাজে-বিখ্যাতে। ভবিষ্যতি । 



১8১ 

আয়ভাবোধপি অতীব শুভঃ অর্থাৎ জাতকোহ্য়ং স্বোপার্জিত-ধনশীলী 
ভব্ষ্যিতি। ব্যয়ভাবঃ গুভঃ অর্থাৎ জাতকোহয়ং সধ্ধয়কূদ্ ভবিষ্যতি। 

ষগ্নাড়ী-চক্রম্ | 

শি সিসির ১০ জন্মনাড়ী ২২ 

কর্মমনাড়ী ৪ 

বিনাশনাঁড়ী ৯৭ 

রে 
সংদয়নাড়ী ১২ // মানসনাড়ী ১৯ 

ঈহ! দেহার্থহানিঃ স্যাজ্জন্মক্ষে চোপতাপিতে | 
কন্মর্ষে কন্মণাং হানিঃ পীড়া মনসি মানসে । 
মুত দ্রবিণ-বন্ধ,নাং হানিঃ সাংঘাতিকে হতে। 
সন্তপ্তে সামুদয়িকে মিত্রতৃত্যার্থ-সংক্ষয়ঃ | 

বৈনাশিকে বিনাশঃ স্যাদ্দেহদ্রবিণ-সম্পদাম্। 

ত্রিপাঁপ-বর্ধনির্ণায়ক-চক্রমিদম্ । 

বয়ো ব্যাস্কাঃ | ১২ 1৩ 1৪ 1৫ ৬ 1৭ 1৮ 1৯ 1১০১১ ১২ 
রে ০০০০ আহত (০০০ ০০ পারার তক জল আজ চট পারত এরা আসেন 

কেতু-পতাক্যাং।চ |[ম বুশ বু রাকেশ |র |চ ।ম [বু 

কেতু-কুগল্যাং| কেশ ।র [কেবু ম |কে।বু |চ [কেশ রা 

গুরু-কুগুল্যাং |রু শু [শুরা র [ম |কেচ বুবু গু |শ 
পা || পা. | হারার || পগাজছা। | হার | ০০টি [| ওনারা [| পপর [| আগার [| ০৩০ | ভারি. | জঞজচ 

বয়ে ব্যাঙ্কাঃ | ৩৭1৩৮৩৯1৪০1) ৪১1৪২ | ৪৩18৪18৫1৪৬ | 8৭ | ৪৮ 



১৪২ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

বয়ে ব্ষাঙ্কাঃ | ১৩ 

কেতু-পতাক্যাং শ 

কেতৃকুগুল্যাং | কে | 

আন আপার (কিস (রা (প্যারা পা 

গুরু"কুণুল/াং | রা 
|. ক (|. আধার (|. রাজার |. পা, [| . রর [| পারা |. পম (|. পা। ||. সপ |. পনি: |. আরা 

বয়ো বর্ধাঙ্কাঃ ৪৯ 

বয়! বধাঙ্কাঃ 
ওযা ওযা ||. ওল |. পচা. ||. ০সপসপস |. পজঞ। [|. পরার. ||. উপ [| তা. ||. পারে [| ওপর (||. হারার, 

কেতু-কুগুল্যাং 

গুরু-কুণ্ডল্যাং 

বয়ো বর্ষাস্কাঃ 
০০০০০ ০ ০০০ ০০০ শন আতর শি সর পপ ওরা হারার ১০০০০ 

৬৩ | ৬৪ 1 ৬৫ 1৬৬1 ৬৭ | ৬৮ ৬৯ | ৭০ | ৭১ | ৭২ 

পাপাব্দে ধনহানিঃ স্তাদ্দিপ(পে ব্যাধিসংযুতঃ | 
ত্রিপাঁপে মহতী পীড়া গণ্যান্তে খক্ষসংযুতে ॥ 

অথ অন্ত ক্লেশদায়ক-ত্রিপাপ-বর্ষাণি--81১1৭১২।১৩।১৫।১৬।২২।২৪।২৫।৩১1৩৪। 

৪০18২1৪৩1৪৮1৪৯।৫১৫২৫৮৬০।৬১৮৬৭।৭০ এধু বর্ষেষু পাপদশ1যোগে বিশেষ- 

কষ্টং ভবিষ্যতি। তত্র শান্তিবিধেয়া । | 

জাত-চক্রম্। 
মন্তকে ১৭।১৮।১৯ 

মুখে ২২১২২ 

স্কন্ধে ২৩1২৪ 

বাহুতে ২৫২৬ 

করতলে ২৭।১ 
হৃদয়ে ২৩1৪/৫।৬ 

নাভিতে ৭ 
গুহোে৮ 

জানতে ৯১০।১১।১২ 

পদতলে ১৩।১৪।১৫।১৬ ও 

শ্রবণানক্ষত্রে উক্ত জাতক জন্মগ্রহণ না উক্ত নক্ষত্রের সংখ্যা ২২ 
এধং সেই ২২ এই জাতিচক্রে মুখে পতিত হইয়াঁছে। 

ফলম্--আননে ধার্মিকো শূরঃ | আযুঃ-সুখে শীর্ষে শতবর্যং। 



চতুর্থ অধ্যায় । ১৪৩ 

সত্যে লগ্রদশ। প্রোক্তা ত্রেতায়াং ষোগিনী মতা । দ্বাপরে হরগৌরীচ কলৌ 
নাক্ষত্রিকী দশ! ॥ ইতি বচনাৎ শুভাশুভ-জ্ঞনার্থং নাক্ষত্রিকী দশা লিখ্যতে। 

তত্র শ্রবণানক্ষত্রে জ।তত্বাৎ বিংশোত্তরী মতেন চন্ত্রন্ত দশায়াং জন্ম, 

তশ্ত স্থলদশীব্দাঃ ১০ তন্ত ভূক্তবর্যাদিঃ ৬।.১।২১ তণ্ভোগ্য-বর্ষাদিঃ ৩1০৯ 

বিংশোত্তরীদশা-বিভাগঃ। 

চন্দ্রদশ। ্ বালোচিত-সৌখ্ং বসনভূষণলাভঞ্চ | 

ভে।গ্য-বর্ষাদিঃ মা মধ্যে কিঞ্চিৎ দেহকষ্টং। 

এবং বয়ঃ মন ছি বিগ্ালভিং বণগীড়া ্রাতৃপীড়া- 

মঙ্গহ-দৃশ। ৭] ০ | ০ | তখৈব চ। 

এবং বয়ঃ ২ টন » |] ৯] বিজ্তালাভং দেহপীড়া বিবাহঃ পুণ্য- 

রাহু-দশ। ১৮ ০1 ০ 1 লাভং বিদেশগমনঞ্চ । 

এবং ক: 10৯৮] ০ ৯ | জাতে মহথসৌধং ভাগ্যোদযং পুত্র 

বৃহস্পতি-দশা ১৬ | ০ | * | লাভং ধনধান্তা দিসম্পদং | 
১ পপ পপ 

এবং বয়ঃ ৪৪ | ০ | ৯ | রোগং শোকং গুরুজন-বিয়ে।গঞ্চ পুক্র- 

শনি-দশা ১৯) 9 ৬ গীড়া অর্থহানিঃ ॥ 

এবং বয়ঃ ৬৩ | ০ | ৯ | শক্রভয়ং ধনহানিঃ কঠিনগীড়া জীবন- 

বুধদশা . 1১৭ | ০1 * | সংশরম্, শাস্তিবিধেয়া। 
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গুর-দশা 

ভোগ্য-বর্যাদিঃ 

এবং বয়ঃ 

রাহু-দশা 

এবং বয়ঃ 

চন্দ্র-দশা 

এবং বয়ঃ 

মঙ্গল-দশ। 

এবং বয়£ 

বুধ-দশ। 

এবং বয়ঃ 

জেগতিষ-প্রভাকর । 

অফৌত্তরীদশা-বিভাগঃ | 

১০ বালোচিত সৌধ্যং ও 

বস্ত্রালঙ্কা র-লাভঞ্চ | 
০ পপ পপ পপর 

শা্টি 

» | বি্ভালাভং দেহগীড়া । 

১০ | অতীব শুভদশ!। ভাগ্যোদয়ং, 

বিষ্ভালাভং, কার্য্যোন্নতিঃ, 

০ | বিবাহ্ঃ সঘন্ধুলাভঃ | 
উর 

১০ | শুভাগুতদশ। ৷ ধনলাভং পুত্রপীড়া, 

১ | পুণ্যতীর্ঘাটনং ভবেৎ। 

১০ | ভাগাবৃদ্ধিঃ, পুত্রকন্যািলাভঃ, 

১ | বিদেশগমনঞ্চ, মধ্যে দেহপীড়া। 

১০ | ভাগ্যোন্নতিঃ, পুণ্য।দি কাধ্য- 

লাভঞ্চ, স্্রী-বিয়োগাশঙ্কা । 

১০ | ধনহাঁনি* শক্রভয়ং, মহৎপীড়া, 

জীবনদংশয়ং, ুর্য্যার্ঘযদাঁনং রবে- 

১৭ ০ 9 ০ পুরিশ্চরণবিহিতঞ্চ । 

সি রিলিত ই 

৮০ 9 ২৮ ৯০ পু 

৩ পপর রা্াত্াপারাগালাগ্্স্পস্্প্দ 



পঞ্চম অধ্যায়। 

নিলিশ্র গণনা । 

প্রথম পরিচ্ছেদ | 

জাতচক্তর | 

১। জাতচন্ বা নরচক্র প্রস্তত-প্রণালী | 

যল্রিমক্ষে বসেন্তানুস্তদা দিত্রীণি মস্তকে 
মুখে ত্রীণি তথ! ঘে ঘে স্বন্ধয়োভূজয়োরুতে। 

দে হস্তয়োঃ পঞ্চ হাদি নাভাবেকং তথা গুহে 
তথ! জানুযুগে দে ছে পাদয়োর্জ লধিং ন্যসে ॥ 

একটা নরাকৃতি অঙ্কিত করিয়। তন্মধ্যে ২৭টা নক্ষত্র নিয়েক্ত প্রকারে 

বিন্তস্ত করিতে হয়; জীতকের জন্মকাঁলে যে নক্ষত্রে রবি অবস্থিত থাকেন, সেই 

নক্ষত্র হইতে আরম্ত করিয়! জাতচক্রের মন্তকে ৩)মুখে ৩)দক্ষিণ স্বন্ধে ১)বাম স্বন্ধে 
১) দক্ষিণ বাহুতে ১, বামবাঁছুতে ১, দক্ষিণ করতলে ১, বাম করতলে ১, বক্ষস্থলে 

৫, নাভিতে ১, গুহ্দেশে ১, দক্ষিণ জান্ুুতে ২, বাম জান্ুতে ২, দক্ষিণ পদে ২, 

বামপদে ২, একুনে ২৭টা নক্ষত্র উক্ত প্রকারে নরচক্রে বিস্তস্ত করিয়া জাতকের 

জন্মনক্ষত্রানুলারে তাহার সাধারণ গুভাগুত ফল 'ও আমুঃ বিচার করিতে হয়। 

২। জাতচক্রানুনলারে জন্মনক্ষত্রের ফল। 

চরণাক্ষেঘু যে! জাতঃ সোহল্লাযুর্ভবতি প্রিয়ে। 
জানুনোর্জমণালজে। গুহে ম্যাৎ পারদারিকঃ ॥ 

গ্র-” ১৯ 



১৪৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

নাভোৌ স্বল্পধনে। দেবি হৃদয়ে স্যান্মহাধনী | 

পান্যোর্জাতো। ভবেচ্চৌরো। ভুজয়োছ্ £খভাজনঃ। 
আননে ধান্মিকো। শুরঃ স্বন্ধয়োর্জোগবান্নরঃ। 

যুদ্ধি,রাজ! ভবেদ্দেবি বালানাং জন্মতঃ ক্রমাৎ ॥ 

জাতচক্রের চরণস্থ নক্ষত্রে কাহারও জন্ম হইলে অর্থাৎ কাহার জন্ম নক্ষত্র 
জাতচক্রের চরণে পতিত হইলে, জাতক অক্নারুঃ হইয়। থাকে ; তন্্রপ জান্ুতে 

ভ্রমণরত, গুহাদেশে পরদাররত, নাভিতে অল্পধনী, হৃদয়ে অতিশয় ধনবান্, হস্তে 
চৌর, বাহুতে হুঃধ্ভ,জন, স্বন্ধদেশে ভোৌগবান্, মুখে ধার্মিক ও বলবান্ এবং 
মন্তকে পতিত হইলে র'জ। হয়। 

৩। জাতচক্রানুমারে জাতকের আয়ুঃ নির্ণয় । 

মুখে শীর্ষে শতং বর্ধং নবতিঃ স্বন্ধয়োর্ঘয়োঃ 

পঞ্চাশ্মতিহদি প্রোক্ত। হস্তয়োঃ সপ্ততি ক্রমাৎ। 

পঞ্চাশৎ জানুনোঃ পাদেনিধ নশ্চাল্পজীবনঃ ॥ 

জাতকের জন্মনক্ষত্র জাতচক্রের মুখে ও মস্তকে পতিত হইলে ১০০ শত 
বৎসর, স্কন্ধে ৯০ বলর, হৃদয়ে ৮৫ বৎসর, বাছু ও গুহাদেশে ৬৬ বৎসর; জনুতে 

৫০ বৎসর, এবং চরণে অল্লায়ুঃ ও ধনহীন হইবে। 

_ কোষ্ীতে কিরূপে জীতচক্র গণন। করিতে হয়, তাহ নিয়ে উদাহরণ সহ 
প্রদর্শিত হইতেছে । 

১৩১০ সালের ১৩ই চৈত্র তারিখে জাত বালকের পুরর্ধন্থ নক্ষত্রে জন্ম 

হইয়াছে । এক্ষণে কিরূপে তাহার জাতচক্র প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা নিয়ে 

বলা যাইতেছে । এ তারিখে রবি ২৬ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে অবস্থিত (৪৫ পৃষ্ঠায় 
১ নং কোঠী দেখুন)। উত্তরভাদ্রপদ্ নক্ষত্রের সংখ্যা ২৬, সুতরাং এই পরিচ্ছে- 
দের ১ম ফ্লোকের মন্্ান্থসারে নিযস্থ নরচক্রের মন্তকে ২৬ নক্ষত্র হইতে আরম্ত 

করিয়৷ কথিত ভিন্ন ভির অঙ্গে সমস্ত নক্ষত্র বিস্তম্ত কর! গেল। 



পঞ্চম অধ্যায়। ১৪৭ 

মস্তুকে ২৬২৭।১ 

মুখে 2৩9 

স্কন্ে ৫1৬ 

বাহুতে ৭1৮ 

করতলে ৯1১০ 

হাদয়ে ১১১২।১৩।১৪।১৫ 

নাভিতে ১৬ 

গুহ ১৭ 

জানতে ১৮।১৯।২৭1২১ 

পদতলে ২২।২৩।২৪।২৫ 

পুনর্বন্থু নক্ষত্রে উক্ত জাতক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উক্ত নক্ষত্রের সংখ্যা 
এবং দেই ৭ এই জাতচক্রে বান্থতে পতিত হইস্লাছে। 

অন্ত ফলম্-_ভূজয়োছুঃখভাজনঃ | আয়ঃ-_বাহ্বো ফ্ট্যষ্িবর্যাি। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

স্বগ্তবাত্ড়ী চভ্ & 

১। বাড়ী নির্ণয়। 

জন্মাদ্যং কম্মং ততোহপি দশমং সাঙ্াতিকঞ্চ ষোড়শভং 

সমূদয়মষ্টাদশতং বিনাশসংজ্রঞ্ ত্রয়োবিংশং। 
আদ্যাত্, পঞ্চবিংশং মানসমেবং নরঃ ষড়ক্ষঃ্তাৎ ॥ 

জাতকের জন্মনক্ষত্রই তাহার জন্মনাঁড়ী), জন্ম-নক্ষত্র হইতে দশম নক্ষত্র 
কর্মমনাড়ী, ষোড়শ নক্ষত্র সাংঘাঁতিকনাড়ী ; অষ্টাদশ নক্ষত্র সমুদয় নাঁড়ী, ত্রয়ো- 
বিংশ নক্ষত্র বিনাশনাড়ী, এবং পঞ্চবিংশ নক্ষত্র মানসনাড়ী বলিয়া অভি 

হিত হয়। 
এই গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় ২নং কো্ঠীতে জাতক অন্ধরাঁধা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছে, এক্ষণে কিরূপে তাহার যঞ্লড়ী উতর প্রস্থত করিতে হইবে, তাহা 
নিম্ে প্রদর্শিত হইতেছে । 

অনুরাধা! জন্মনক্ষত্র, নুতরাং জন্মনাঁড়ী ) অন্ভুরাধ। হইতে দশম নক্ষত্র উত্তর- 
তাপ্্রপদ কর্ধনাড়ী, অন্থুরাধা হইতে যোড়শ নক্ষত্র মুগশিরা সাত্ঘাঁতিক নাড়ী, 
অষ্টাদশ নক্ষত্র পুনর্ব্ সমূদয়-াড়ী, ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র উত্তরফন্তনী বিনাশ- 
নাড়ী এবং পঞ্চবিংশ নক্ষত্র চিত্র! মানস-নাঁড়ী। এইরূপে জাতকের জন্মনক্ষ- 
ত্রানুসারে যঞ্জাড়ী নির্ণীত হয়। 

কোঠ্ীতে কিরূপে ষ্রাড়ীচক্র লিখিত হয়, তাহ! নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 
ষে বালকটার অন্কুরাধ! নক্ষপ্জে জগ্ম হইয়াছে, তাহার ধঞ্জাড়ীচক্র নিয়ে প্রদতত 

হইল। 
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য়াড়ী-চত্রম্ | 
২ সাংঘাতিকনাড়ী ৫ 

বন্মীনাঁড়ী ২৮ ৪ 

বিনাশনাড়ী ১২ রি 

সমুদয়নাড়ী এড মানমনাড়ী ১৪ সু 

রব্যাদি গ্রহগণ রাশিচক্রে এক নক্ষত্রের পর অপর নক্ষত্র, তাহার পর তৎ- 

পরবর্তী নক্ষত্র, এইরূপে অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এইরাপ পরিভ্রমণ 

করিতে করিতে যখন গ্রহগণ কেন জাতকের ষ্্রাড়ীচক্রন্থ কোন নক্ষত্র মধ্যে 

অবস্থান করেন, তখন তীহারা যেরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা নিয়ে 

গ্রকাঁশ করা যাইতেছে ৷ শুভ গ্রহগণ ষ্মীডীস্থ কোঁন নক্ষত্রে অবস্থান করিলে 

শুভফল এবং পাপ গ্রহগণ মন্দফল প্রর্দান করেন। 

২। নাঁড়ীনক্ষত্র ফলমৃ। 

ঈহ! দেহার্থহানিঃ স্যাজ্জন্মক্ষে উপতাপিতে। 

কর্মক্ষে কর্ধূণাং হানিঃ পীড়। মনসি মানসে। 

দেহ-দ্রবিণ-বন্ধুনাং হানিঃ সাংঘাতিকে হতে। 

সন্তৃপ্তে সামুদয়িকে মিত্রভূত্যার্থ-সংক্ষয়ঃ | 

বৈনাশিকে বিনাশঃ স্তাদেহদ্রবিণসম্পদাম্। 

জন্মনাঁড়ীতে পাপগ্রহ থাকিলে, জাতকের ঈহা অর্থাৎ চেষ্টা শরীর ও অর্থের 

ক্ষতি হয়, বর্মনাড়ীতে পাঁপগ্রহ থাঁকিলে কার্যের হানি হয়; মাঁনসনাড়ীতে 
পাঁপগ্রহ থাকিলে মাঁনসিক পীড়া হয়, সাজ্বাঁতিকনাড়ীতে পাপঞ্রহ থাকিলে 



১৫০ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

শরীর, ধন ও বন্ধুর হানি হয়, সমুদয় নাঁড়ীতে পাঁপগ্রহ থাকিলে মিত্র, ভৃত্য ও 
অর্থের ক্ষয় এবং সম্তাপিত করে। বিনাশনাঁড়ীতে পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের 
দেহ, ধন এবং সম্পদের অনিষ্ট করে। 

সগ্তবিংশতি নক্ষত্রের ষীড়ী-চক্ | . 
জন্ম | কর্ম | সীজ্ঘাতিক | সমুদয় | বিনাঁশ | মানস 

8 নাড়ী | শাড়ী | নাড়ী |নাড়ী | নাড়ী | নাড়ী 

অশ্বিনী টি ১৬ ১৬ ১৮ ২৩ ২৫ 

ভরণী ২ ১১ ১৭ ১৯ 

কৃত্তিক ৫ ১২ ১৮ ২০ 
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মুগশির! ্ ১৪ সত ইহ 

আরা ১৫ ২১ ২৩ 

পুনর্ববসু রি ১৬ ২২ ২৪ 
পুষা। না রঃ ২৩ ২৫ 

অগ্খ্েষ ও ১৮ ২৪ ২৬ 

মঘ ১৯ ২৫ ২৭ 

ূর্ববফন্তুনী ৰ ৃ ২০ ২৬. | ৯ 

উত্তরফন্তনী রী ২৭ [. ২ 
হস্ত ূ ১৩ ১৪ ূ ৯ | ৩ 
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ত্রিপাঁপ-চক্র বিবরণ । 

কেতু-পাঁতকী চক্র, কেতু-কুগুলী চক্র এবং গুরু-কুগুলী চক্কের একত্রে সমা- 
বেশকে ত্রিপাপচক্র বল! যায়। জন্মনক্ষত্র দ্বারা উক্ত তিন চক্রের গণনা সমাধা 
হইয়া থাকে। 

প্রথম বর্ষ হইতে ৩৬ বর্ষ পর্য্যস্ত যে সকল গ্রহ বর্ষাধিপতি হইয়া থাকেন, 
তীহারাই আবার ৩৭ হইতে ৭২ এবং ৭৩ হে ১০৮ বর্ষে যথাক্রমে বর্ষাধিপতি 
হইয়া থাকেন। 

আমর! এস্থলে কেতু-পতাঁকী, কেতু-কুগ্লী ও গুরু-কুগ্ুলীর পৃথকৃরূপে চক্র- 

প্রদর্শন ন1 করিয়৷ পর পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র উহাদের সমাবেশিত ভ্রিপাঁপচক্র প্রদর্শন 

করিলাম। 

কিরুপে ত্রিপাঁপচক্র দেখিতে হয়, তাহা নিয়ে প্রকাঁশ করা যাইতেছে । 

মনে করুন, এক ব্যক্তির রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম, তাহার যখন ২৪ বৎসর বয়স 

( অর্থ।ৎ যখন ২৪ বৎসর চলিতেছে ) সেই বৎসর ত্রিপাঁপচক্রে কোন্ কোন্ গ্রহ 
বর্ধাধিপতি হইল দেখিতে হইবে। 

বর্ষাঙ্কের স্তস্তে যেখানে ২৪এর অঙ্ক আছে, তাহার তলদেশে রোহিণীনক্ষজ্রের 
স্তস্তে দেখিতে পাইবেন যে রা, কে, ম, লিখিত আছে, ইহার অর্থ রাহ, কেতু ও 
মঙ্গল সেই বৎসর বর্ষাধিপতি হইয়াছেন ॥ কেতুপতাকী, কেতুকুগুলী ও গুরু- 
কুগুলী এই তিন চক্রে উক্ত বৎসর পাপগ্রহ বর্ধাধিপতি হইয়াছেন ১ স্থতরাং এ 

বৎসর ত্রিপাপের বর্ষ হইয়াছে । ত্রিপাঁপের বৎমর অগুভ ফল প্রদ । 

ভ্রিপাঁপচক্র-ফলম্ । 

. শুভং বিধো বুধে চ স্যান্মরণং রাহুমন্দয়োঃ। 
গুরুত্বয়ে মহালোখ্যং ছুঃখং স্তাভৌমসূর্য্যয়োঃ ॥১ 

'ত্রিপাঁপচক্রে যে কোন বর্ষে চন্দ্র ও বুধ বর্ধাধিপ হইবেন, সেই বর্ষে শুভ ফল। 
আর যে বর্ষে রানু শনি বর্ধাধিপ হইবেন, সেই বর্ষে মৃত্যুতুল্য ফল, বৃহস্থতিদয 
হুইলে নুখসস্তোঁগ, মঙ্গল ও রবি হইলে ছুঃখ হইবে। 



১৫২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

পাতকী-কুগুলী কেতোঃ কুশলী চ বৃহস্পতেহ। 

সর্বত্র পাপসংযোগে সংশয়ো। জায়তে মহান ॥২ 

কেতু পতাকী, কেতু-কুগুলী ও গুরু-কুগুলী এই তিন মতে যদি পাপপগ্রছের 

বর্ষ হয়, ভবে সেই বর্ষে জীবনসংশয় হইয়া থাকে ॥ ২ 

রবিবর্ধে তবেদ্দ,খং কুজ্সবর্ষে তথৈব চ। 

কেতোশ্চ নিয়তং ক্রেশং স্থখং চন্দ্রে তথ বুধে ॥ ৩ 

€ুরো শুক্রে তথ রাজ্যং মহা ক্লেশং শনৈশ্চরে । 

রাহৌ তথৈব বিজ্ঞেয়ে। গদিতো৷ মিহিরাদিভিঃ ॥ ৪ 

হিশনে সর্বনাশঃ স্তাদ্দিগুরো রাজভোগবত । 

দ্বিরাহো শস্্ুভীতিঃ স্যাদ্ছি শুক্রে ভোগমক্ষয়ং ॥ ৫ 

দ্বিরবৌ ক্লেশমাপ্মোতি দিচন্দে স্থথমুত্তমং | 

দিকুজেহগ্রিরুজ! পীড়। দ্বিবুধে ধনসঞ্চয়ঃ ॥ ৬ 

ত্রিরবে বিস্তনাশং স্যাক্রিচন্দ্রে লততে সদা । 

রজতং শুভ্রবস্ত্রঞ্চ ত্রকুজে সংশয়প্রদঃ ॥ ৭ 

ত্রিবুধে রতুলাভঃ স্যাভ্রিশনোৌ ব্ধবন্ধনং | 

্রিগুরো চাতুলৈশ্্ধ্যং ত্রিরাহো শন্ত্রধাতনং ॥ ৮ 

ত্রিশুক্রে সততং লাভ স্্রিকেতৌ ভ্বর পীড়নং। 

ত্রিপাপবমরে কষ্টমিতি জ্যোতিন্ব্দাম্মতং ॥ ৯ 

তিন শুক্রে সর্বদা! লাভ, তিন কেতুতে জরাদিরোগ, তিন পাপগ্রছের বৎসরে 

জ্যোতির্কিদ্ পণ্ডিতগণ বলিমছেন। 



তঙার পারচ্ছেক ! 

ব্রিপাপ-চক্রন্। 

১ ২ ৩ ০৪ ৫ ৬ ৭ ৮ »১ ১৩ ১১ ১২ 
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কেপ কে শু র চস ধু শ রুরাকে শুর 
কে,কু । পা কে বু মু কে পু চকে রাকেশ 

১ কু কে চ বু রুশ শন্রা রম কে চ বু 

ৰ ক ১ চি হা হু ক পুত জা এক জি প্রন 
২ তই কে বু মনকে নু চ কেশ রাকেশ র 
ৰ £:া 77727 

[7.1 র  চ ম বুশ বর বরকে শুর চ ম 
বই বু নম কে বু টচ বেশ তাকে শত্রুকে 
ূ ₹. বু শত শ রার দকেচ বু বু শু 

77771 সম বুশ তুলা কি শর চমু 
নত ম কেবুঢচ কে শুত্াকে শর কে 

রর সু শরার নম কে চঢচ বু বু শু 

মু বুশ বুরাকে শুর চ ম বু শ 
প্র !বু ম কে বুঢচ কে শুরা কেশ র কে 

[তা রা ধুর ৩ পো) এত জী 

বু বু শ বৰ রাকে পু বর চ নন বুশ বু 
ঁ কে বু চকে শু রাকেশ র কে বু 

[ হা ই চি ২ রা 

শ বু রাকেশ বর চঢচ মু বুশ বু রা 
বম কে বু চ ঠেস নাকে শর কে ঝু 

রা র ম কে টচ বু বু শু শ রা রম 

বরা কেশ র চ ম বু শ বু রা কে 

ম কে বু চকে শু রাকেশ র কে বু 

রম কচ বুবু শু শ রা রম. 

বা কে শত র ঢচ ম বুশ বৃ রা কে শু 

কেবু চকে শু রাকেশ র কে বু" ম 

চ বু বু শু শ রা বর ম কে ট 



১?৪ জ্যোতিষ-প্রভ'কর 

ভিপাপচক্রম্ | 

২৪ 

৩০ 

১৬ 

্ু 
মস 

শ 

শা 

র 
তত রা 

বুশ বু রা কে শু র চ ম বু বৃ 
বুম কে বু চ কে শ্ রা কে শন. র কে 
শবরার ম কে চ বু বু শু শ বর 

শ বু রাকেশ র চ ম বু শ রা 

বুম কে বু চ কে ও রা কে শ কে 
রার ম কে চ বু বু শু শর! ম 

বুরা কেশ র চ মম বুশ বু রা কে 
বুষম কে বু চ কে শু বা কে শর কে 

রম কে চ বু বু শত শ রা র ম কে 

রাকে শু বর চ মম বুশ বু রা কেও 
মকেবৃুচ কে শু রা কে শ র কে বু 
মকে চ বু বু শু শ রা র ম কে চ 

কেণ্ড রচ ম বু শ বু রা কে শশুর 
মকে বৃ চকে শত রাকেশ র কে বু 
কেচ বু বুশ শ রা র ম কে চ বু 

শুর চ ম বু শু বু রা কে শু র চ 
মকে বু চকে শু রা কে শু র কে বু 
চ বু বু শুশ রা র ম কে চ বু ৰু 

রচ ম বুশ বু রা কে "শু র চ ম 

ত্র ।!কেবু চ কেশ রা কে শ র কে বু ম 
বুবু শু শ রার ম কে চ বু বু শু 



৯ অব)1য ॥ ১১৫৮ 

ব্রিপাঁপ-চক্রম্ । | 
২৮ ২৯ ৩০৭ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ 

৬ 

৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ২ 

১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০ 

কে শু র চ ম বুশ বু রা 

মূ কে বু চকে শ্ড রাকেশ 
কে টচ বু বু শ্ শ রার ম 

শু র চ ম বুশ বু রাকে 

কে বু চকে শর কেশ র 

চ বু বু শু শর] র. মকে 

র চ মূ বু শ বুরাকে শু 
বু চ কেশ রা কেশ রকে 
বু বু শত শ রা র মকে চ 

চ ম বুশ বু রাকেশ র 
বু চ কেশ্ত রাকেশ রাকে 

বু শু শ রা নর মকে চ 

ম বু শব রা কে স্তর চ 
বু চ কে সশ্ত রা কেশ র কে 

শু শ রা র ম কে চ বু 

বুশ বু রাকে শুর চ ম 
চকে শু রাকে শর কে বু 

শ রা র ম কে চ বু বু শু 

শ বু রা কে শত র চ ম বু 
চকে শু রাকেশ র কে বু 
রা র মকে চ বু বু শু শ 

বু রাকেশ রর চ মম বু শ 
চকে শত রাকেশ র কে বু 
র ম' কে চ বু বু শু শ রা 

রাকে শু র চ ম বু শর বু 
কে শু রাকে শর কে বুম 

র মম কে চ বু বু শু শ রা র 



১৫৬ জেযোতিষ-প্রভাকর 

ত্রিপাপ-চক্রমৃ। 
ধু ১২ ৩ ৪৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২]: 

৩৭ ৩৮ ৩৯৭ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ 88 8৫ ৪৬ ৪8৭ ৪৮ 
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কেপকে শু র চ ম বুশ বু রাকেশ র 
১০কেকু বু চকেশ্ত রাকেশ রকে বুম কে 
শুক কে চ বু বু শুশ রা র ম কে চ বু 

শু র চ ম বুশ বু রাকে ওর চ 
১১ এ (বু চকে শু রাকে শ র কে বুম কে 
৮ গু না আআ এক চক এ 

ভি 5 রা কে শু র চ 
১২ বৃ চকে সশ্ রাকে শর কে বুম কে 

বু বুশ শরার মকে চ বুবু শু 

০16 যু জিত ইরাকে ৬ রর উম 
১৩১] চ কে শু রাকেশ শর কে বু মকে বু 

ূ বু শু শ রা রম.কে চ বু বুশ শ 

ম বুশ বু বাকে ও র চ ম বু শ 
১৪ এর [চকে শু রাকেশ রকে বু মূকে কু 

শু শর রা বর মকেচ র বু শু শর! 

রহ বু শ বু রাকেশ র চ ম বুশ কু 

১৫ চট কে সশ্তুরাকে শর কে বু মকে বু 

ূ শ রা র ম কে টঢচ বু বু শু শ রা র 

ূ শ বু রাকে শুর চ ম বু শ বু রা 
১৬ এ |কে শু রাকে শরকে বুম কে বু চ 

ৃ রা র ম কে চবুৰু শু শ রা র ম 

| বু রাকেশ র চ ম বুশ বু রা কে 

১৭ শু রাকেশ রকে বুম কে বু চ কে 
| র ম কে চ বুবু শ রা বর মু কে 

রাকে শুর চম বুশ বুরা কে-শু 
১৮ এ [শত রাকেশ রকেবুমকে বৃ চ কে 

মূ কে চ.বু পুশ শরার মাকে চ 



শিখি দিত), 

ব্রিপাপ-চ ক্রম্। 
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কে,ছপ।চ ম বুশ বু রা কে শু রর চ ম বু 

১০ কে,কু।বু চ কে শু রাকেশ র কে বুম কে 

গু কু!বু শু শ রা বর ম কে চ বু বুশ শ 

মূ বুশ বু রা কে শু র চ ম বুশ 

১১ বু চ কে।শু | কে শ র কে কুমকে 
শু শ রা রুম কে ঢ বু বুশ শর! 

বুশ বু রাকে শু রর চ ম বুশ বু 

১২ এ বুচ কে শু রাকেশ র কে বু মকে 
শ রা র মম কে চ বু. বু শু শ রা র 

ৰা শবুরাকে শুর টঢচ মম বুশ বু বা 
১৩ চকে শু ঙগ্গা কে শ র কে বু মকে কু 

রাচ মম কেট বুবু শত শরার ম 
শশ্ 2৮০১ ৫ ১৯ 

বু রাকে সশ্ত র চ ম বু শ বু রাকে 

১৪ প্র চকে শু রাকেশ রর কে বু মকে বু 

র ম কে চ বু বু শু শ রা রম কে 

ূ রা কে শু র চ ম বু শু বু রাকেশ 

১৫ ত্র ?চ কেশ রাকেশ র কে বু ম কে বু 
ম কে চ বু বু শু শ রা রর মম কে চ 

কেশ বর চ মম বুশ বু রা কে শর 

১৬ আর ও মার শর কে কু আক আআ ক. 
কেচ বু বু শু শ রা রম কে চ বু 

এ শু র চ মম বুশ বু রা কে শু বর চ 
১৭ উর [ও রাকেশ র কে বু মম কে .বু চ কে 

চ বু বু শু শ রা র মম কে চ কু বু 

তারা রচ ম বুশ বু রাকেশ র চ ম 
রঃ ত্র শু রাকেশ র কে বু মকে বু চকে 

বু বু শু শ বরা নর ম কে চ বু বু শু 
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কেপশ বু রাকে স্তর চ ম বুশ বৃ রা 

১০) কেকু]বু চকে শত রকে শ রা কে বুম কে 
ও, কু বা র ম কে চ বু বু সশ্ত শ রা র ম 

এব রাকে শুর চ ম বুশ বৃ রা কে 
১ প্র বু চকে শু রাকেশ র কে কু ম কে 

র ম কে চ বু বু শ্ শ রা 'র ম কে 

রাকেশ রচ ম বুশ বৃ রাকেশ 

১২ শী [বু চকে শও র। কে শ র কে বু ম কে 

ম কে চ বু বু শু শ রা র ম কে চ 

ঢ কেশ র চ ম বু শ বু রাচে শ্ র 
১৩ ত্র চকে শু বাকেশ র*কে বু ম কে ৰৃ 

কে চ বু বু শত শ রা বর ম কে চ বু 

রা শু রচ মূ ক্ু'শ বু বা কেসশ্ত র চ 
১৪ প্র |চ কে শু রা/কে,শ র কে বুম কে কু 

চ বু বু শু,শু.রা, র ম কে চ বু কৃ 

*্ র চ ম বুশ বু রাকেশ র চ ম 
১৫ প্র চকে শুরাকেশ র কে বুম কে ৰৃ 

কু বু শুশ রার মকে চকু বু শু 

নত চ ম বুশ-বৃু রাকেশ র চ মু বু 
১৬ এ কেশ রাকেশ রর কে ৰু মকে বৃ চ 

বু শু শরার ম কে চ বু বু শু শ 

নু ম বুশ বুরাকে শু র চ ম বু শ 
১৭ ত্র শুরাকে শর কে বুম কে বু চ কে 

শু শ রা রম কে চ বু বু সশ্ত শর! 

বুশ বু রাকে শু র চ ম বু শ বৃ 

১ ত্র |শুরাকে শরকে বুমকে তবু চকে 
শরা র মকে চ বুবু শত শ রা র 



১৫৯ পঞ্চম অধ্যায় । 
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১৬০ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

ভ্রিপাপ-১ক্রম্ । 
গা ১৩১৪ ১৫ ১৬ ১৭ :৮ ১৯ ২০ ২১. ২২ ২৩ ২৪ 

রি ৪৯ ৫* ৫, ৫ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ 

চ] ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯৫ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ 

কেপ|চ ম বু শ বৃ রাকেশ্ত র চ ম বু 
১৯কে,কু শু রাকেশ র কে কু মকে বু চ কে 

গু কু|বু শত শ রা র ম কে ঢ বু বু শু শ 

মূ বুশ বৃরাকে শু র চ ম বু শ 
২ প্র |রা কেশ রকে বু মকে বু চকে শু 

- সি _ 1 শু শ রা র যয কে টঢচ বু বু শুশর! 

রি বু শ বু রাকে শুর ওত ম বুশ বু 
২১ প্র- রাকেশ র কে বু মকেবু চকে শু 

শ রা র .,.ম কে চ বুবু সশ্তশ রা র 

চন শ বু রা কে ত্র চ নম বুশ বু রা 

তই কে শর কে বু মকে বৃচ কে শু রা 
রা রম কে চ নু বু শু শ রা র ম 

7 বু রাকেশ র টচ ম বুশ বু রা কে 
২৩ গ্র শর কে বুম কে বৃ চকে শু রা কে 

র ম কে চ বু বুশ শ রার ম কে 
21 রা কে ] ৩, বব চ ম্ বু শু" বা কে শু 

২৪ প্র !শ রে বু মু কে বু চকে শু বর কে 
ঘখ কে চ বু বু শত শ রা বর ম কে চ 

71] কে শু র চ ম বু শবু রাকেশ র 
২ শর শর কেবু মকে বুট কেশ র কে 

কে চ বুবু শু শর! নর ম কে চ বু, 

চি শত র চ ম বু শবুরা কে শর চ 

২৬ এত রর কে বুম কে বুচ কে শুরাকে শ 
চ বু বুশ শ রার ম কে ৮ বু বব 

(রর চ ম বুশ বৃরা'কে শু র চ ম] 
বর কে .বু ম কে বু চকে ও রাকে শ 
বু বু শু শুরা র ম কে চ বু বু শু 



১৬১ পঞ্চম অধ্যায় । 

ভ্রিপাপ-চক্রমৃ। ্ 
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বুশ বু রাকে শু 

০ 

ও 
৫৯ তা 

1০৬ 
ড
ি
 

৬ 

৫ ছি 

কে শু 

কে শ 

কে 

র। 
রব 

রাকেশ র কৃ 
চকে রা কে বু ম কে কু 

শু শ রা র 

বুশ বু র! 
বু 

০] 

ম কে চ বু 

চি কে শু 

রা কে কে শু চ র;কে বুম কে 
ম শু শ রা র বু. কৃ 



ষষ্ট অধ্যায়। 

তু স্থ-গ্রহফলম | 

গ্রহগণ'শ্বীয় স্বীয় উচ্চ ভবনে অবস্থান করিলে তাহাদিগকে তুঙ্গী বলে। 
কোন্ রাশি কোন্ গ্রহের উচ্চ গৃহ, তাহা পূর্ব উক্ত হইয়াছে। গ্রহগণ তুঙ্গস্থ 
হইলে সুফল প্রদান করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ গ্রহগণের তুঙ্গে অবস্থিতিকলে 
কোন বালকের জন্ম হইলে তাহাকে অতিশয় সুফল প্রদ্ধান করিয়।৷ থাকেন। 

কিন্তু গ্রহগণ শচ্চাংশ হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহাদের গুভফলের অনেক হুস হুইয়া 
থাকে ; কিন্তু তু্ীগ্রহ মন্দফল দেয় না। নিয়ে তুঙ্স্থগ্রহের ফল বর্ণিত হইতেছে । 

একতুঙ্গে তবেস্তোগী দ্বিতুঙ্গে চ ধনেশ্বরঃ | 
্রিতুঙ্গে চ ভবেদ্রাজা চতুর্থে চক্রবত্তিনঃ | 

রবিতুঙ্গী-ফলম্ । 

শান্ত্রান্থিতো ধর্দ্যুতোহপিধীরে। 

নৈরুজ্যদেহো৷ বহুগোত্রপোষ্যঃ | 
দাতানৃপোইসৌ বন্ুভোগভোগী 
তুঙ্গে রবৌ মাগুলিকং করোতি ॥ ১ 

মেবরাশিতে রবির অবস্থানকালে কাহারও জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি শাস্- 
ভ্ঞানযুক্ত, ধার্মিক, শান্তন্বভাঁব, শিষ্ট, নীরোগদেহ, বহুজন-প্রতিপালক, 
দাতা, রাজসদৃশ, অতিশয় ভোগবান্ এবং মগ্ডলেশ্বর হয় ॥ ১ - 

চন্দ্রতুঙ্গী-ফলমৃ। 

সস্তোগযুক্ক! বরবাহনাট্ো 
বিদ্যানুরক্তো বহুমিত্রযুক্তঃ। 
মিষ্টান্নভোগী বনুকীততিযুক্তঃ 

ধনেশ্বরস্তলগতে হিমাংশো ॥ ২ 



ধষ্ঠ অধ্যায়। . ১৬৩ 

বৃধরাঁশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে যাহাঁর জন্ম হয়, সে ব্যক্তি সম্ভোগযুক্ত, 

শ্রে্ঠবাহনযুক্ত, বিগ্তান্ুরক্ত, অনেকবন্ধুযুক্ত, মিষ্টান্রভোগী; 'কীর্তিশালী এবং 
ধনাঢ্য হয় ॥ ২ 

কুজতুঙ্গী-ফলম্ ! 

বিগ্ভাতিকীত্তি নৃপতুল্যধীরো মাণিক্যমুক্তাকণকাদিযুক্তঃ। 
হস্ত্যশ্মগোমেষখরাম্থিতশ্চ স্বোচ্চে মহীজে নৃপতেঃ সমানঃ ॥ ৩ " 

মকরে মঙ্গলের অবস্থানকালে কাহারও জন্ম হইলে, সে ব্যক্তি বিদ্বান, 
কীর্তিমান্, রাঁজসদূশ ধীর, মুক্তামাঁণিক্যকনকাদিযুক্ত, হস্তী, ঘোটক, গো, 
মেষ এবং গর্দভ প্রভৃতির অধীশ্বর হইয়া থাকে ॥ ৩ | 

বুধতুঙ্গী-ফলম্ । 

কন্য। কুমারোজ্জ্ললরত্বপূর্ণঃ 
স্বোচ্চে তু সৌম্যে নৃপপুজ্যমানঃ। 
রাজ্যৈকদেশে চ নরাধিনাথো 
বিষ্ভাবিনোদী শুভগঃ সদৈব ॥ ৪ 

যদি বুধ তুঙ্গে অর্থাৎ কন্তারাশিতে অবস্থান করে, তবে জাতক পুত্র, কন্ঠ! 

ও উজ্ব্বলরত্বসম্পন্ন, রাঁজসম্মানযুক্ত, রাজ্যের কোন স্থানে লোকনায়ক, বিস্তাবান্, 

আননাযুক্ত এবং সর্বদা সৌভাগ্যশীলী হয় ॥ ৪ 

গুরুতুঙলী-ফলম্। 

মন্ত্রী নরেকন্দ্রোইতিবলঃ প্রধানঃ 
প্রচণ্ডোরাগোহতি ধনেশ্বরশ্চ | 

হস্ত্যশ্বযানাদি বরাঙ্গনাট্যো 
জীবে চ তুঙ্গে বুগোত্রপোষ্যঃ ॥ ৫ 

কর্কটরাশিতে বৃহস্পতির অবস্থানকালে কাহারও জন্ম হইলে, সে ব্যক্তি 
মন্ত্রী, নরশ্রেষ্ঠ, অতিশয় বলবান্, মাননীয়, অতি রাগান্বিত, শরশ্ব্্যশালী, হস্তী, , 
অশ্ব, যাঁন ও স্মন্দরী স্ত্রীকর্তৃক বিতুষিত ও বহুগোষ্ঠীপৌষক হইয়া থাঁকে ॥ ৫ 



১৬৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

শুক্রতুঙ্গী-ফলমৃ। 
মিষ্টাক্নভোগী গুপসিদ্ধিযুক্তে৷ নৃপন্ত মন্ত্রী পরতচ্চিরাযুঃ । 
দানৈকবুদ্ধিথ্জিদেবভক্তঃ শুক্র চ তুঙ্গে প্রভবেচ্চ ভোগী ॥ ৬ 

মীনরাশিতে শুক্রের অবস্থানকালে কাহারও জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি 
মিষ্টাম্নভোজী, গুণ ও সিদ্ধিযুক্ত, রাজমন্্রী, দীর্ঘজীবী, দানেচ্ছুক, দেবতা 
ও ব্রাঙ্গণে ভক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬ 

শনিতুঙ্গী-ফলম্। 

কান্তাবিলাসী বরকীন্তিপাত্রং 
সম্পূর্ণলক্মমীশ্চিরকালজীবী । 
রাজ্যৈেকদেশাধিপতির্রিদষ্ধো 
দাতা ভোতগ রবিজে চ তুঙ্গে ॥ ৭ 

তুলায় শনির অবস্থানকালে কাহার? জন্ম হইলে, সে ব্যক্তি কান্তাবিলাসী, 
পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয় ॥ ৭ 

তুলায় শনির অবস্থানকালে কাহারও জন্ম হইলে, সে ব্যক্তি কাস্তাবিলাসী, 
কীণ্ডিমান্, পাত্রবিশেষ, লল্ষাযুক্ত, দীর্ঘজীবী, কতকগুলি গ্রামের অধিপতি 
পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয় ॥ ৭ 

মৃগপতিবৃষকন্তাকর্কটন্ছে চ রাহো 

ভবতি বিপুললন্ষণীরাজরাজাধিপো বা। 
হয়-গজ-নর-নৌকা-মেদিনী'মণ্ডলানাং |” 
রিপুকুল-তৃণ-বহিঃ-রাহুতুঙীচিরায়ুঃ ॥ ৮ 

জগ্মকালে রাহ, সিংহ, বৃষ, কন্তা কিম্বা কর্কটরাশিতে অবস্থান করিলে 

জাতক অতিশয় ধনবান্, রাজাধিরাজ, অশ্ব, হস্তী, মনুষ্য, নৌকা এবং মেদিনী- 
মণ্ডলের অধীম্বর হয়। তৃণ যেরূপ অগ্নির নিকটে, সে ব্যক্তির সমীপে শক্রুরা 

তন্রপ অনুমিত হয় অর্থাৎ অতি সহজে তাহার শক্রকুলকে নষ্ট করে, এবং 
রাহুতুঙ্গী অর্থাৎ মিখুনস্থ হইলেও প্রীরূপ ফগ হয় এবং জাতককে দীর্ঘজীবী: 
করিয়া থাকে ।৮ ইতি কোঠীপ্রদীপে গ্রহণাং তুঙ্গকলং। 



সপ্তম অধ্যায়। 

ভ্ঞান-ও কল্প | 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

তত্রাদ দ্বাদশভাব-সংজ্ঞা | 

তনুধনঞ্চ সহজঃ সুহৃত সুতো রিপুস্তথ। । 

জায়া নিধন-ধন্মৌ চ কন্ঘ্নায় ব্যয়কং ক্রমাৎ। 

অগ্নিপুরাণে। 

অতঃপর লগ্নাদি দ্বা্দশভাব-সংজ্ঞ কথিত হইতেছে যথা ;--জাতকের 

জন্মলগ্ন হইতে বামাবর্তে যথাক্রমে দ্বাদশ রাশিতে তনু, ধন, সহজ, সুহৃৎ, স্থৃত, 
বিপু, জায়া, নিধন, ধর্ম, কর্ম, আয় এবং ব্যয়, এই দ্বাদশটা ভাবসংজ্ঞা কল্পিত 

হইয়া থাকে । মনে করুন,--কাহারও বৃষলগ্ণে জন্ম. হইয়াছে, বৃষরাঁশি তাহার 
তঙ্গভাঁব, মিথুনরাশি ধনভাব, কর্কটরাশি সহজভাব, সিংহরাঁশি বন্ধুভাব ইত্যাদি 

প্রকারে দ্বাদশগৃছে ঘাদশভাবের কল্পনা করিতে হইবে। 

তনুভাবে কিং চিন্তনীয়ম্। 

শরীর-বর্ণাকৃতি-লক্ষণানি যশোগুণ স্থান-হখান্থখানি। 

প্রবাস-তেজোবল-দুর্ববলানি ফলানি লগ্রম্য বদস্তি সম্তঃ। 

তনে। রূপঞ্চ জ্ঞানঞ্চ বর্ণঞ্চেব বলাবলম্। 
শীলং বৈ প্রকৃতিষ্ণাথ তমু-স্থানানিরীক্ষয়েৎ ॥ ১ 



১৬৬ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর ! 

প্রথমগৃহ জগ্নে বা! তন্থতাঁবে $--দেহের পরিমাণ, রূপ, বর্চ আক্কৃতি, শরীর- 
চিহ্ন যশঃ, গুণ ও নি৭, সুখ ও ছঃখ, প্রবাস ও শ্বদেশবাস, সবল ও দূর্বল, 

জ্ঞান, চরিত্র, স্বভাব, এই সকল বিষয়গুলির বিচার করিতে হয় ; এবং এই সমস্ত 
ফল, লগ্ন, লগ্মপতি, লগ্রদর্শা ও লগ্স্থ গ্রহ হইতে বিচার করিতে হয় ॥১ 

ধনভাবে কিং চিন্তনীয়ম্ । 

মাণিক্য-মুক্তাফল-রতৃ্ধাতু-ধনান্বর-স্বর্ণ-হয়াদি-কাধ্যম্। 

রৌপ্যাদি-ধান্যং ক্রয়বিক্রয়াদি-সাধারণং তন্তবতি দ্বিতীয়ে ॥২ 
কৌটুম্ান্র্তব্যা মুখং বাগংদাক্ষিণাক্ষি-পুর্ব্বার্থান্। 
বিষ্তা-ভুক্তি-বিশেষাংশ্চ দাসান্সিত্রাণি প্রবদেৎ ॥৩ 

দ্বিতীক্পগৃহ ধনভাবে ;__মাঁণিক্য, মুক্তা, রত্ব, সর্বপ্রকার ধাতুদব্য, স্বর্ণ 
রৌপ্যাদি ধন, বস্ত্র, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বীদিকার্য, ক্রয় ও বিক্রয়, দক্ষিণচক্ষু, মুখ, 
বাক্য, কুটুম্ঘ অর্থাৎ ভরণীয়বর্গ, ভোজন, সঞ্চিতার্থ, বিদ্যা, দীস ও মিত্র, এই 

সকল বিষয় চিন্তা করিতে হয় ॥ ২৩ ॥ 

ভ্রোতৃভাবে বত চিন্তনীয়ম্। 

বিক্রমং ভূত্য-ভ্ রাত্রাদিউপদেশ-্রয়াণকম্। 

পিত্রোর্বে মরণং বিন্দাদ্ দুশ্চিক্যাচ্চ নিরীক্ষয়েৎ। 

অপরঞ্-- 

কণ্-্থরশ্রগ্ভি-বরাতরণাং শুকানি ॥ ৪ 

তৃতীয়গৃহ ভ্রাতুভাবে ;_সাহসিক কর্ম, দাঁস, দাসী, ভ্রাতা ও ভগিনী, 
উপদেশ, গমন, পিতামাতার মৃত্যু বা ক্লেশাদি, কণ্ঠস্বর, দক্ষিণকর্ণ, উত্তম ভূষণ, 
সর্ধবপ্রকাঁর বস্ত্র, এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে হয় ॥ ৪ ॥ 

বন্ধুভাবে কিং চিন্তনীয়মূ। 
বদপ্তি বিষ্া-জননী-ম্ুখানি স্থগন্ধ-গো-বন্ধুমনো গুণানি | 

মহীপ.যান-ক্ষিতি-মন্দিরাণি চতুর্থভাব-প্রভবানি তজ জ্ঞাঃ ॥ ৫ 



সপ্তম অধ্যয়ি। ১৬৭ 

বাহনস্তাথ বন্ধুনাং মাতৃ-সৌবখ্যাদিকানপি । 
_ নিধি-ক্ষেত্রগৃহধাপি হন্ট্যারাম্যাদিকানপি | 

ধন্মন্ত বিমলম্থানং পাতালাচ্চ নিরীক্ষয়েত ॥ 

চতুর্থগৃহ বন্ধুভাবে $-_বিদ্কা, মাতা, সুখ, সুগন্ধদ্রব্য, গাভী, বন্ধুবর্গ, 

মনোবৃততি, গুণ, ভূমাধিকার, যান, বাহন, ভূমি, ক্ষেত্র, গৃহ, মাতৃসৌব্যাঁদি, 
এই সকল চিন্তা করিতে হয় ॥ ৫-৬ ॥ 

বন্ধুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা» যথা--পাতাল, হিবুক, সুখস্থান ইত্যাদি । 

: পুত্রভাবে কিং চিন্তনীয়ম্। 

পুত্রাদ্দেবমহীপ-পুত্র পিতৃ-ধী-পুণ্যানি সঞ্চিস্তয়েত। 
যাত্রামস্ত-স্ৃত-স্ব-কম্মভবনৈদু'রাটনং রিপফতঃ ॥৭ 
লগ্লাদ্ন্ধু-দিনেশতঃ পিতৃম্থখং জীবাত্মজ-স্থ।নতঃ ॥ 

পুত্র-প্রাপ্তিরনঙ্গ-বিত্তপ-সিতৈঃ স্ত্রী সম্পদ শ্চিম্তয়েৎ ॥৮ 
য্ত্রমন্ত্রে তথা বিদ্ধ। বুদ্ধেশ্ৈব প্রবন্ধকাঃ | 
পুত্ররাজ্যোপভ্রংশাদি পশ্যেৎ পুত্রালয়াদ্বুধঃ ॥ ৯ 

পঞ্চমগুহ পুত্রভাবে দেবতক্তি, পুত্র, কন্তা, পত্রীগর্ভ,। পিতার শুভাশুভ, 

বুদ্ধি, পুণ্য, উদর, মগ্্রাদিসিদ্ধি, প্রবন্ধরচনা, রাজ্যের শুভাশুভ, এই সকল বিষয় 

চিন্তা করিতে হয় ॥ ৭-৯ ॥ 

পা'রজাতগ্রস্থকর চতুর্থভাঁবে এবং সর্বার্থচিন্তামণিগ্রন্থকাঁর দ্বিতীয়ভাবে 
বিদ্যা! চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। পঞ্চমস্থান নিয়ত বিদ্যা ও বুদ্ধির স্থান হইলেও 

দ্বিতীয় ও বিশেষতঃ চতুর্ঘস্থান হইতে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থাধিপ হইতে, 
বিগ্ভাবিষয়ক শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। উক্ত স্থানত্রয়ের ফলবিচারে 

যদি শুভম্চনা করে, তবেই জাতক বিগ্ভার উৎকর্ষতা লাভে সমর্থ হয় । নচেৎ 

কেবল পঞ্চমপতির ও পঞ্চমস্থানের শুভফল হইতেই বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত 
হয় না। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চমস্থানের ও পঞ্চমপতির 
গুভফল সত্বেও, সেই জাতকের বিদ্যার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে ; অবশ্তই সেই স্থলে 

তাহার দ্বিতীয় ও চতুর্থপতি অণুভফল-সচক আছেন, ইহ! দেখা গিয়াছে। 



১৬৮ _জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

রিপুভাবে কিং চিন্তনীয়ম্। 

মাতুলাতঙ্ক শঙ্কানাং শক্রংশ্চৈব ব্রণাদিকান্। 
সপত্বী'মাতরশ্চাপি হারি-স্থানা ন্নিরীক্ষয়েহ ॥ ১০ 

যষ্ঠগৃহে শক্রভাঁবে-_মাতুল, ভন, আশঙ্ক/, শক্র, ক্ষত্রণ, বিমাত1 এই সকল 
বিষয় চিন্তা করিতে হয় ॥ ১০ 

জায়াভাবে কিং চিন্তুনীয়ম্ । 

দ্যুনে কলত্র-বাণিজ্য-নষ্টবিস্বৃতিসংকথাঃ। 
হাত্যাধবকলিমার্গাদি চিস্তাং দ্যনেগ্রহোহ শুভঃ ॥ 

্রন্থান্তরে-_মদগৃহে কামং স্স্রিয়ং বর্মচ। 
অপরঞ্ণ---বাণিজ্য-ব্যবহারঞ্চ বিবাহঞ্চ রতিক্রিয়াম্ ॥ 

গমাগম-কলত্রাণি প্রাজ্ঞ; পশ্যেৎ কলত্রতঃ ॥ ১১ 

সপ্তমগৃহ জায়াভাবে--স্্রী, বাণিজা, নষ্টপ্রব্য বিশ্মরণ, বিবাহ, কথোপকথন, 

হৃতদ্রবা, কলহ, পক্ষবিচার, রতিক্রিণা, প্রন্নাণঃ এই সকল বিষয় চিস্ত। করিতে 

ভয়। 

সপ্তমগৃহের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা যথা_যামিত্র, দ্যুন, অস্ত ও কলত্র ইত্যাদি। 

নিধনভাবে কিং চিন্তনীয়ম্। 

নিধনাজ্জীবন-মরণং গুহান্থানঞ্চ মরণ-হে তুর । 
অন্ন্থুখং মৃতিদেশং পরি ভবমপি চিন্তয়েৎ ॥ ১২ 

অপরঞ্চ-_ ্ 
মৃত্যে। চিরন্তনং দ্রব্যং মৃতবিত্তং রণোরিপুঃ। 
দুস্থানং ম্বতিনষ্টং পরীবাদে! মনোব্যথা ॥১৩ 

অষ্টমগৃছে নিধন ভাবে-__-আ়ুঃ মরণের হেতু, গুস্গ্থান, মৃত্যুন্থান, পুরাতন 

দ্রব্য, যৃতব্যকির ধন, যু, শত্রু, হূর্গগ্থান, নষ্টবস্ত, অবাধ, মনোব্যখ। এই। সমস্ত 

বিষয় চিত্ত। করিতে হয় ॥ ১২৯৩ ॥ 



সপ্তম অধ্যায় । ১৬৯ 

ধ্দভাঁবে কিং চিন্তনীয়ম্ | 
স্বাধ্যায়-দীক্ষ! স্ুরগেহ-যাত্র । 

নৃপাভিষেকে! গুরু-ধশ্মকৃত্যম্। 
জলাশয়-শ্বালক-দেবরাদীন্ 

ভ্রাতুর্ভগিন্যো নবমস্ত ভাবে ॥ ১৪ 
অপরঞ্চ-হন্ম্যং স্বাস্তং ক্যালকশ্চ ভ্রাতৃপত্যাদয়স্তথ। ৷ 

পৌত্রাদয়ন্তীর্ঘযাত্র। ভাগ্যস্থানানিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৫ 

নবমগৃহ ধর্মভাবে )- বেদাধ্যয়ন, দীক্ষা, দেবগৃহ, তীর্থযাত্রা। গুরু, ধর্ম 

কর্ম, নৃপাঁতিষেক, জলাশয়, শ্যালক, কনিষ্ঠজাতার পত়ী, পৌত্রাদি, ভাগ্যোদয়, 
তপন্ত।, এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে হয়। ভাগ্যোদয়, গুরু, ধর্ম ও তপন্ত। 

এই কয়েকটী বিষর ধর্মভাব ও বুহম্পতি হইতে চিন্ত! করিতে হয় ॥ ১৪-১৫ ॥ 

কম্মভাবে কিং চিন্তনীয়ম। 

রাজ্যধাকাশ-বৃত্তিঞ্ মানকৈব পিতা তথা। 

প্রবাসশ্চ যশশ্চাপি ব্যোমস্থানানিরীক্ষয়েৎ ॥ 
গ্রশ্থাস্তরে-- 

প্রব্রজ্যাগম-কন্মরজীবন যশোবিজ্ঞানবিদ্াঃ ক্রমাণ ॥১৬ 

দশম গুহ কন্মভাঁবে __ রাজ্য, আকরীশ, বৃতি, মান, যশঃ, পিতা, 

প্রবাস, প্ররজ্যা॥ আঁগম, জীবনোপাঁয় (জীবিকা), যশঃ, বিজ্ঞান, বিদ্যা, এই 
সমন্ত বিষয় দশমস্থান হইতে চিস্তা করিবে ॥ ১৬ 

আ'য়ভাবে কিং চিন্তনীয়ম.। 
আয়ে সর্বার্থধান্যার্থ-কন্া-মিত্র চতুষ্পদাঃ। 

রাজ্ঞোবিত্বং পরীবারে। লাভোপায়াংশ্চ ভূরিশঃ ॥১৭ 

একাদশগূহ আঁয়ভাবে--সকল প্রকার ধন, ধান্তের সূল্য, কন্তাঃ 

মিত্র, গজাাদি, চতুষ্পদজন্ত, রাজার ধন, পরিবার এবং ধনরদ্বাদি লাভের উপায়, 
এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে হয় ॥ ১৭ ূ 

প্--২২ 



১৭০ জ্যোৌতিধ-প্রভাকর । 

ব্যরভীবে কিং চিন্তনীয়ম 1 

ব্যয়-ভবনাদ্যয়মখিলং পতনং নরকে চ বৈকল্যম্। 
বামাক্ষি-চরণ-যুগলং শয়নস্থানং বিনিদি শেৎ প্রাজ্ঞঃ ॥১৮ 

: লগ্নাদস্ত্য-তদীশ-ভানুতনয়েদূরাটনং দুর্গতিম্। 
দাতৃত্ব শয়নাদি সৌখ্য-বিভবং বিত্তক্ষয়ং চিন্তয়ে ॥১৯ 

দশ গৃহে ব্যয়ভাঁবে )- বয়, নরকে পতন, বিক্ৃতভাব, শয়নস্থান, 
দূরগমন, ছর্গতি, দাতৃতস্ব, শয়নাদিসৌখ্য বিভব, অর্থাৎ শয়ননথখের ও 
শয্যাদির তাঁল মন্দ, বিত্রক্ষয়, এই সমস্ত বিষয় ব্যয়ভাব ব্যয়াধিপতি ও শনি 

গ্রহ হইতে চিন্তা করিতে হয় ॥ ১৮ ॥ ১৯ 

ভাবফল-চিন্তু। | 

ভাবফল বিচার করিতে হইলে অগ্রে তম্বাদি দ্বাদশ ভাবের ক্ফুটরাশ্যাদি 

নির্ণয় করার প্রয়েজন। কারণ গ্রহস্ফুট ভাবস্ফুট এবং ভাবসন্ধি-স্ফুট ন! 

করিল কোন্ গ্রহ কোন্ ভাবের ফলদাতা! তাহা নির্ণয় করা যায় না। অতএব 
অগ্রে দ্বাদশ ভাবস্ফুট ও ভাবস্ফুটসন্ধি নির্ণয় করিয়া পরে ভাঁবফল চিন্তা 
করিবে । 

যে ভাবে ভাঁবপতি বা শুভগ্রহ বুধ, বুহম্পতি, শুক্র ও পুর্ণচন্দ্রের যাগ বা 

দৃষ্টি থকে, সেই ভাবোথফলের শুভ এবং অস্তভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে 

হানি কল্পনা করিবে। ভাবপতি অগুভগ্রহ হইলেও তদ্দৃষ্টি ও স্থিতিজন্য 
ভাবফলের অশুভ না হইয়া শুভই হইয়া থাকে, যেহেতু আপর্স ক্ষেত্রের কেহ 
হানি করেন না। সর্বত্রই গ্রহের পুর্ণ, ত্রিপাঁদ, অর্ধ "ও পাঁদদৃষ্টি জন্য ক্রমশঃ 

ফলের অন্নতা বিচার করিতে হইবে। 

নাশস্থান-গতো! দিবাকরকরৈলু'গুস্ত যদ্রাশিপঃ | 
তণ্তাবস্ত বিনাশনং যদি ভবে সৌম্যৈরযুক্তেক্ষেতঃ ॥ ২০ 

যে ভাঁবপতি গুভযুক্ত বা গুভনৃষ্ট না হইয়৷ লগ্ন হইতে অষ্টম ব| স্র্য্য- 
পান্নিধ্যবশাৎ অন্তগত হুধ়েন, তদ্ভাবোখফলের হানি হুইয়া থাকে; আর 
'ষন্ধপি শু5যুক্ত বা গুভদৃষ্ট,হয়েন। তবে বিশেষ হানি হয় না ॥ ২৭ 



সপ্তম অধ্যায়। ১৭১ 

অরাত্যাদি-ভাব-বিবেকঃ । 

অরাতি ব্রণয়োঃ ষষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরন্ধ য়োঃ। 
ব্য়স্ত দ্বাদশস্থানে বৈপরীত্যেন চিস্তনম্ ॥ ২১ 

ইতি দীপিকায়াম্। 

সৌম্যাঃ পুষ্টিং পাপন্তদ্ধানিং সংশ্রিতাঃ গ্রহাঃ কুষুণঃ। 
মর্ত্যাদিষু নিধনেহস্ত্যে ষষ্টে চ বিপর্ধ্য়াৎ ফলদাঃ ॥২২ 

পুর্বে কথিত হইয়াছে যে, ওভ ও স্বামীগ্রহের যোগে ভবফলের বৃদ্ধি 
হয়। কিন্তু ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্াদশস্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধি এই, উহা! বিপরীত 
ক্রমে বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ লগ্ন হইতে দ্বাদশস্থানে শুভ ব৷ স্বামী গ্রহের 
যোগ বা দৃষ্টিতে বায়ভাবের বৃদ্ধি না হইয়া ব্যয় হাঁনি এবং অশুভগ্রহের যোগ 

বা দৃষ্টিতে ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। তদ্রপ ষষ্ঠ স্থানে শুভ বা স্বামী যৌগে শক্রহানি 
ও রোগহাঁন্, আর অশুভের যোগ ব' দৃষ্টিতে শক্র বৃদ্ধি ও রোগ বৃদ্ধি এবং অষ্টম 

স্থানে শুভ বা স্বামী যোগে মৃত্যুর হানি অর্থাৎ দীর্ঘায়ু, আর অশুভযোগে 
মৃত্যুর বৃদ্ধি অর্থাৎ অল্লায়ুঃ কল্পনা করিতে হইবে ॥ ২১।২২ 

যদ্যস্তাব পতিধিলগ্ন-তবনাৎ যষ্টাষ্ট-রিপ্ফোপগঃ। 
ভাবাদ্ ভাবপতিব্যয়াষ্ট-রি পুগস্তস্তাব-নাশং বদেৎ ॥ ২৩ 

যে যে ভাবপতি, লগ্ন হইতে অথব! ভাবস্থান হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা ছাদশে 

থাঁকিবেন, সেই সেই ভাবোখফলের হানি কল্পন। করিতে হইবে। বুহজ্জীতকের 

টাকাকার ভট্টোৎপল বলেন, কেবল অষ্ঠস্থান ভিন্ন অন্তস্থানস্থ শুভগ্রহ ভাব 

বৃদ্ধিকর হয়েন ; আর ষষ্টস্থ অশ্ভগ্রহ ক্ষতাঁদি রোগপ্রদ রত শক্রনাঁশক 

হইয় থাকেন ॥ ২৩ 
সর্বার্থ-চিন্তামণি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, ভাবপতি ভাবস্থান হইতে 

ত্রিকোণে (৯।৫ মে) অথবা কেন্দ্রে (১1৪1৭1১০ মে) শুভযুক্ত অথবা অণুভ- 

গ্রহের যোগণৃষ্টি বর্জিত হইয়৷ অবস্থিতি করিলে, সেই ভাবের পুর্ণ শুভফল 

প্রদান করিয়া থাকেন । 



১৭২ জ্যোতিষ-্প্রভাকর | 

ভাবজ্ঞানে বিশেষ-বিধিঃ | 
রবি-_তন্ু, শক্র, ধর্ম ও কর্দভাবের কারক। এইরূপ বৃহস্পতি কর্ণ, 

ধন, একাদশ, পঞ্চম ও নবম ভাবের ) মঙ্গল ভ্রাত্ত ও শক্রভাবের, চন্দ্র চতুর্থ- 

ভাবের ; বুধ চতুর্থ ও দশমভাবের, শুক্র সপ্তমভাবের, শনি অষ্টম, দশম ও. 

ব্যয়তাবের কারক। উক্ত গ্রহ সকল শুভ ও ব্লবান্ হইলে এ সকল ভাবের 
শুভ হয়। ইহাঁর বিপরীতে অশুভ ফল প্রদান করে। বিশেষ এই যে, মঙ্গল 

দুর্বল হইলে সহোদরের দীর্ঘাযুঃ প্রদান করিতে পারে; ও শনি বলবান্ 

হইলে অল্প দুঃখ ও বলহীন হইলে অধিক ছুঃখ প্রদান করে। ভাবস্থ গ্রহ ইষ্টই 

হউক বা অনিষ্টই হউক সর্বাপেক্ষা অধিক ফল দিয়! থাঁকে। ভাবদর্শাঁ গ্রহ 
তদপেক্ষা ন্যন ও তদধিপতিগ্রহ তদপেক্ষাও ন্যুনফল প্রদান করিয়া থাকে। 

“যদি কেবল পত্বীর সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন হয়, তাহা! হইলে সন্দেহস্থলে সপ্তম- 
ভাব বিচারের সঙ্গে সঙ্গে পত্বীকারক শুক্র শত্রগ্রহ যুক্ত দৃষ্ট ও দূর্বল কি না, 
শুক্র হইতে সগ্ুম স্থানের অবস্থ।! কিরূপ ইত্যাদিও লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। 

যদি বাণিজ্য সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন. হয়, তবে সপ্তমভাব ও বাণিজ্যক1রক 

বুধ উভয়ের বল বিচার করিয়া ও ধনাঁধিপতির শুভাশুভত্ব দেখিয়! বাণিজ্য- 

কুশলতা ও তাহা হইতে উন্নতির বিষয়ে ভাবি ফল বলিবে। এইরূপ সমস্ত 
ভাবেই বুঝিতে হইবে । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

তশ্বাদি-ছাঁদশভাব-বিবেকঃ | 

তন্ুভাব-বিবেকঃ | 

বিলোকিতে সর্বখগৈহিলগে 
লীলাবিলাসৈঃ সহিতে। বলীয়ান । 
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কুলে নৃপালে! বিপুলায়ুরেব 

ভাগ্যেন যুক্তোহরিকুলম্য হস্ত। ॥ ১ 

লগ্নে সমস্ত গ্রহের দৃষ্টি থাকা অতীব শুভ) যদি সমস্ত গ্রহ কোঁন জাতকের 
লগ্রকে অবলোকন করে, তবে সে ব্যক্তি আমোদ প্রমোদে কাল অতিবাহিত 

করে এবং বলবান্, কুলদীপক, ভাগ্যবান্ দীর্ঘায়ুঃ ও শক্রবর্গের ধ্বংসকারী 
ভয় ॥ ১ 

সৌম্যা স্ত্রয়োলগ্নগত। যদি স্থ্যঃ 
কুরববস্তি জাতং নৃপতিং বিনীতম্। 

পাপান্ত্রয়ে। হুঃখদা রদ্রশোকৈ- 

যু'তং নিতান্তং বহুভক্ষকঞ্চ ॥ ২ 

যদি লগ্নে তিনটা শুভগ্রহ থাঁঁকন, তবে জাঁতক রাজ। ঝ| রাঁজতুল্য ধ্ধরধ্যশাঁলী 

ও বিনীত হয়। আর তিনটা পাঁস্গ্রহ লগ্নে থাঁকিলে জাতক ছুঃখ-দারিদ্রযুক্ত, 
শোকসন্তপ্ত ও বহুভোজী হইয়। থকে ॥ ২ | 

লগ্নেশে বলসংযুক্তে কেন্দ্রকোণগতে শুভে। 

পাপগ্রহৈরসংদৃষ্টে দেহসৌখ্যং বদেদ্বুধঃ ॥ ৩ 

যদি লগ্নাধিপতি বলবান্ হয়েন এবং কেন্দ্র ৪ ত্রিকোঁণে শুভগ্রহ সকল 
অবস্থান করেন এবং তাহাদের প্রতি পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলে 
শারীরিক সুখ হইয়! থাকে ॥ ৩ 

লগ্লাধিপোহতি বলবান্ শুভবগঁযুক্তঃ 

স্বোচ্চে সুহৃদ্গৃহযুতঃ স্বনবাংশকে বা। 
লগ্নাধিনাথসহিতে যদি কেক্দ্রনাথে 

 সন্তাগ্যকীন্তি-ধনধান্য-চিরায়ুরেতি ॥ ৪ 

লগ্রাধিপতি বলবাঁন্ হইয়া শুভবর্গযুক্ত, উচ্চ অথবা! মিত্রগৃহে অথবা স্বনবংশে 

অবস্থিত হইলে কিছ্ছ! অপর কোন কেন্দ্রপতির সহযুক্ত হইলে জাতক অতিশয় 

ভাগ্যশালী, বার্তিম/ন্ ধনধান্তযুক্ত এবং দীর্ঘাধুঃ হইয়া! থাকে ॥ ৪ 



১৭৪ জ্োতিখ-প্রভাকর | 

দেহসৌখ্/-যোঁগঃ । 
সর্বার্থচিঃ | 

লগ্নেশে স্বোচ্চ-মিত্রাংশে স্বনবাংশগতেহথবা 

শুভগ্রহযুতে দৃষ্টে দেহসৌখ্যং বিনির্দিশেৎ ॥ ৫ 
তস্ঠচ্চ। 

লগ্নেশে বলনংযুক্তে কেন্দ্র কোণগতে শুভে। 

পাপগ্রহৈরসংদৃষ্টে দেহসৌখ্যং বদেদ্বুধঃ ॥ ৬ 

দেহসৌখ্য-বোঁগ যদি লগ্পপতি উচ্চে, মিত্রনবাংশে বা! স্বনবাংশে 

স্থিত হইয়া! শভগ্রহ কর্তৃক দুষ্ট ও যুক্ত হয়েন, তবে জাতকের শারীরিক সৌধ্য 
নিদ্দেশ করিবে ॥ ৫ ॥ যদি বলবান্ শুভগ্রহ লগ্রপতি হইয়া কেন্দ্র বা ত্রিকোণে 
থাকেন এবং পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত না হয়েন, তবে জাতকের শারীরিক 
সুখ হয় ॥ ৬ 

দেহ(সীখ্যনাশ-যোগঃ। 

লগ্নেশ্বরঃ ক্রুর-সমন্থিতশ্চে- 

দেহস্য সেখ্যাদ্দি বিনাশমানুঃ | 

তাদৃক্ফলং নাশগতোহপি তস্য 

শুভেক্ষিতশ্চে ফলমন্যথা স্যাৎ ॥ ৭ 

দুস্থানপেনাপি যুতে বিলগ্ননাথে 
বিলগ্নে সতি রোগভাক্ স্যাৎু। 

লগ্নেশ্বরাধিচিত-রাশিনাথো 

ছুঃস্থানগে। হুর্্বল-দেহভাক্ স্যাৎ ॥ ৮ 

দেহসৌখ্যনাশ-যোগ ;-যদি লগ্পতি পাপগ্রহ্যুক্ত অথবা! অষ্টমস্থ 
হয়েন তবে শরীর-সৌধ্য নষ্ট হয়; কিন্ত শুভৃষ্ট হইলে উক্ত ফল হইবে না ॥ ৭ 
আর যদি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশভাবপতি লগ্রনাথের সহিত যুক্ত হয়েন 

অথবা! লগ্নে থাকেন, তবে জাতক রোগাক্র।ভ্ত হয়। আঁর লগ্ৰাধিপতি যে 
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রাশিতে থাকেন, সেই রাশির অধিপতি যদি ষষ্ট, অইম ও ঘ্ব|দশ স্থানস্থ ভরেন, 

তবে জাতকের শরীর দূর্বল হয় ॥ ৮ 

স্থলাস্থলযোগঃ । 

লগ্নে জলর্সে শুভ খেচরেন্দৈ- 
ধক্তে তনোঃ স্কুলমুদাহরন্তি | 

লগ্লাধিপে তোয়খগে বলাট্যে 

সৌম্যান্থিতে চেতন পুষ্টিমাহঃ ॥ ৯ 
লগ্নাধিপশ্চেজ্জলরাশিসংস্থঃ 

শুভান্বিতেন্তোয়-খগেন দৃষ্টঃ | 

লগ্নে শুভ ক্ষেত্রগতেহপি চৈবং 
লগ্নেশ্বর-স্থাংশপতৌ জলক্ষে ॥ ১০ 

লগ্লাধিপস্থাংশ-রা শিনাথঃ 

স্ুলগ্রহ; স্যাত্তপ্ু-পুষ্টিমাহুঃ। 
লগ্নে শুভরে শুভখেচরেন্দ্রে 

যুক্তে ভবেৎ স্থুলমুদাহরন্তি ॥ ১১ 

স্থলাস্থলযে।গ ;--যদি জলরাশি-লগ্নে জন্ম হয় এবং তাহাতে শুভ. 

গ্রহের যোগ থাকে, অথবা জলসংজ্ঞক গ্রহ লগ্নাধিপতি হইয়া! বলবান্ হয়েন 

এবং শুভগ্রহযুক্ত হয়েন, তবে জাতকের শরীর স্থুল হয় ॥৯॥ যদি লগ্রপতি 

শুভযুক্ত হইয়! জলরাশিতে থাকেন এবং জলসংজ্ঞক গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, 
অথবা যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্রে লগ্ন হয় এবং লগ্নাধিপতি যে নবাংশে থাঁকেন, 
মেই নবাংশ।ধিপতিগ্রহ যদি জলরাশিতে থাকেন, তবে জাতকের শরীর স্ুল 

হয় ॥ ১০ ॥ লগ্রপতি যে নবাংশে থাকেন, সেই নবাংশের অধিপতি গ্রহ যদি 

স্থলসংজ্ঞক হয়েন্ অথবা! যদি গুতগ্রহের ক্ষেত্রে লগ্ন হয় ও তাহাতে শুভগ্রহ 
থাকেন, তবে জাতকের শরীর স্কুল হয় ॥ ৯২ | 



১৭৬ জ্যোভিষ-্প্রভীকর। 

লগ্নেগুরো৷ তেন নিরীক্ষিতে বা 

- জলক্ষগেনাপি জলেবিলগ্নে । 

সৌম্যান্বিতে শোভনখেচরেন্দৈ- 
ৃষ্টেত্বতি স্থুলমুদাহরস্তি ॥ ১২ 

যদি জলরাশি লগ্নে জন্মহয় 'ও তাহ।তে বুহম্পতি থাকেন, অথব! তাহাতে 
যদি বুহস্পতির কিন্ব। জলরাশিশ্থ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে জাতকের শরীর স্থল 

হয়। উক্তযোগে যদি লগ্নে শুভগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকে, তবে জাতক 
অতি স্থুল হয় ॥ ৯২ ॥ 

অগ্নিদপ্ধ-যোগঃ । 
রবিভৌমৌ বিলগ্নেশৌ সবলৌ বা বিলগ্লগে। 
বছ্ছিনা স বিদগ্ধ; স্যাত্বদ। পিত্তেন বাধতে ॥ ১৩ 

অগ্রিদগ্ধযোগ ১-্রবিযুক্ত বলবান্ মঙ্গল, অথবা মঙ্গলযুক্ত বলবান্ 
রবি, লগ্রপতি হইয়া যদ্দি লগ্গে থাকেন, তবে জাতক অগ্রিদ্বার৷ দগ্ধ ও পিত্ত 
প্রকোপজ রোগাক্রান্ত হয় ॥ ১৩ 

_ চৌরভীতি-যোগঃ। 

পাপৈধিলগ্গে গুলিকে ত্রিকোণে 
লগ্নেহহিনাথে গুলিকেন যুক্তে | 

লগ্নেশ্বরে পাপযুতেহথ লগ্নে 

রাহৌ যদ। ষঞ্চন-চোরভীতিঃ ॥ 

শনেম্ত যোগাৎ গুবিলোকনাদা 
ভীতিঞ্রবঝ্চন-চোরভূপৈঃ ॥১৪ 

চৌরভীতিযোগ ;_-ঘদি লগ্কে পাপগ্রহ থাকেন ও ত্রিকোণ স্থানে 
গুলিকস্থিত হয়, অথবা গুপিকযুক্ত রাহ লগ্নে থাকেন, কিন্বা লপ্নপতি পাপযুক্ত 
হয়েন ও লগ্নে রাহু থাকেন, তবে চৌরভয় হয় | যদি লগ্নে শনির যোগ বা 

ষ্টি থাকে তাঁহীতেও চৌরভয় বা রাজভয় হুয় ॥ ১৪ 
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বিদ্রধিপীড়া-যোগঃ | 

লগ্নে রবিভূমিস্থতেন দৃষ্টঃ 
শ্বাসং ক্ষয়ং বিদ্রধি-গুল্মতাজম্ । 
ভৌমে বিলগ্নে শনিসূর্ধ্য-দৃষ্টে 
খড়গাদিভিঃ পীড়িত-দেহভাক্ স্তাৎ ॥ ১৫ 

অন্তঃ শশিন্যশুভয়োমৃ গগে পতঙ্গে 
শ্বাস ক্ষয়-প্লীহক-বিদ্রধি-গুল্ম ভীজঃ ॥ ১৬ 

শ্বাপক্ষয়াদি পীড়াযোগ ;--যদি মঙ্গনদৃষ্ট রবি লগ্নে থাকেন, তবে 
শ্বাস ক্ষয়, বিদ্রধি ও গুল, ইহার অন্ততম রোগ হয়। যদি শনি ও রবিদৃষ্ট 
মঙ্গল লগ্নে থাকেন, তবে জাতক খড়গাদির আঘাঁতে পীড়িত হয় ॥ ১৫ ॥ 

বৃহজ্জাতকে উক্ত হইয়াছে যে, যদি চন্দ্র, শনি ও মঙ্গলের মধ্যবর্তী হয়েন এবং 
রবি মকরে থাকেন, তবে জাতক শ্বাস, ক্ষয়, প্লীহা, বিদ্রধি ও গুল্ম ইহার অন্ত- 
তম রোগাক্রান্ত হয় ॥ ১৬॥ 

মস্তক গীড়াযোগঃ । 

লগ্নে চ হোর৷ দ্বিতীয়ে চ বশ্িনর্দে স্থিতঃ ক্রুরখগস্ত তত্র। 

শীর্ষস্য বামেহপ্যথ দক্ষিণে চ পীড়া প্রবাচ্য। মনুজস্য নূনম্ ॥ ১৭ 
. অন্তচ্চ 

- লগ্নাস্থানঞ্চেরদৎ-খেচরাণাং জীবেন্দুভ্যাং সংযুতং শীর্ষরোগঃ ৪ ১৮ 
মন্তক-পীড়াযোগ ১--যদি লগ্নে পাঁপগ্রহ থাকে, তবে জাতকের শিরোরোগ 

হয়। সেই লগ্রন্থ গ্রহ যদি প্রথম হোরায় থাকেন, তবে মন্তকের দক্ষিণভাগে 
এবং দ্বিতীয় হোরায় থাকিলে বামভাগে শিরোরোগ হয় ॥ ১৭ ॥ যদি পাঁপ- 

গ্রহের ক্ষেত্রে লগ্ন হয় এবং তাহাতে বুহস্পতি 'ও চন্দ্র থাকেন, বে তাহাতেও 

শিরোরোগ হয় ॥ ১৮ ॥ পী 

মস্তক-ঘাতযোগঃ ৷ 

শীর্ষস্থানে রাহু-ভৌমার্ক-মন্দাঃ 

শর্ষে ঘাতো বহি-স্তরাত্ত কাষ্ঠাৎ। 
প্র--২৩ 



১৭৮ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর । 

ূর্তো ক্রুরঃ ক্রুর-লগরঞ্চদৃষ্টং 
দাহে। বহ্েশ্চেদ্বিধো। নীর-ভীতিঃ ॥ ১৯ 

লগ্নেশ্বরে ভূমিহতে তনুস্থে পাপান্থিতে পাপবিলোকিতে ব!। 
শিলা-প্রহাৈত্র ণমুত্তমাঙ্গে খড়গাদিভির্বা কথয়ন্তি তজজ্ঞাঃ। 
শনিস্তস্থাচেদ্ত্রণমুত্তমানে বাতাগ্রি-শক্ত্রেঃ পতনেন বাপি ॥ ২০ 

মস্তকে আঘাতযোগ ১--যদি লগ্গে রাস, মঙ্গল, রবি ও শনি ইহার অন্যতম 

গ্রহ থাকেন, তবে অগ্রি, শত্ত্র বা কাষ্ঠহেতুক মন্তকে আঘাত হয়। যদি পাপ- 

গ্রহ্যুক্ত লগ্নে পাঁপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তৰে অগ্নিভয় হয়। আর পাপগ্রহযুক্ত 
ও পাপদৃষ্ট লগ্নে যদি চন্জর থাকেন, তবে গলে ভয় হয়। যদি মঙ্গল লগ্রপতি 
হইয়! লগ্নে থাকেন এবং পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হয়েন, তবে প্রস্তর বা খড়গাদির 
আঘাতে মন্তকে ব্রণাদি হয়। তদ্রপ প্াপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট শনি, লগ্রপতি 
হইয়। যদি লগ্নে থাকেন, তবে বায়ু, অগ্নি, শস্ত্র বা পতন জন্ত আঘাতে, মন্তকে 
ব্রণার্দি হয় ॥ ১৯-২০ ॥ 

শত্রভীতি-ব্রণাদিযোগঃ | 

মধ্যস্থে রিপুখেটয়োস্তনুপতৌ জাতোহরিভীতে। ভবেত। 
লগ্নে শক্রপতো৷ ফণিধ্বজযুতে দেহব্রণং দেহিনাম্ ॥ ২১ 

শক্রভীতি ও ব্রণযৌগ ;--যদি লগ্রপতি, শক্রগ্রহের মধ্যবর্তী হয়েন, তবে 

জাতক শক্রভয় প্রাপ্ত হয়। যষ্টপতি রাহু বা কেতুযুক্ত হইয়! লগ্নে থাঁকিলে, 
জাতক ব্রণরোগাক্রান্ত হয় ॥ ২১ 

বি্কা-বশোযোগঃ | 

বিভাধিপে ব! যদি চন্দ্রসূনৌ লগ্নে স্থুখে লগ্নপ-সংযুতে ব1। 
বলাহ্িতে পাপদৃশ। বিহীনে বিস্ভাবশস্বী ভবতি প্রজাতঃ ॥ ২২ 

বিদ্কাযশোযোগ 7১-যদি পঞ্চমপতি অথবা বুধ, পুর্ণবলশালী হইয়া লগ্ন- 
পতির সহিত লগ্গে বা চতুর্স্থানে থাকেন এবং পাপগ্রহদৃষ্ট না হয়েন, তবে 
জাতক বিভ্তাবান্ ও ্শস্বী হয় ॥ ২২ 



সপ্তম অধ্যায় । ১৭৯ 

যশব্বি-পিতৃষোগঃ | 

হোর! ম্বামিনি পঞ্চমে যদি হৃতস্থানেশ-যুক্তেহথব! । 

ভাগ্যে বা যদি ভাগ্যপেন সহিতে লগ্নে যশস্বী পিতা ।২৩ 

ধশস্বীপিতিযোগ ১-যদি লগ্পতি পঞ্চমে থাকেন, অথবা পঞ্চমপতির 
সহিত যুক্ত হয়েন, কিম্বা নবমে বাঁ নবমপতির সহিত যুক্ত হয়েন, অথবা লগ্ব- 

পতি যর্দি লগ্নে থাকেন, তৰে জাতকের পিতা যশস্বী হয়েন ॥ ২৩ 

স্বদেশভাগ্য-যোগঃ | 

স্থিরে স্বদেশে বছভাগ্যযুক্তঃ 

শ্থির-গ্রহৈভূরিধনান্থিতঃ স্তাৎ ॥ ২৪ 

গ্বদেশভাগ্যযোগ ;-_যদি জন্মলগ্ন বা ভাঁগাস্থান স্থিররাশি হয় এবং তাহাতে 
স্থির গ্রহের যৌগ বা দৃষ্টি থাকে, তবে জীতক স্বদেশে ভাগ্যশালী হয়। আর 
যদি ভাগ্য ঝা লগ্স্থান চররাশি হয় এবং তাহাতে চরগ্রহের যোগ বাদৃষ্টি থাকে, 
তবে জাতক বিদেশে পর্যটন করিয়া স্খসৌভাগ্য লাভ করে ও কদাচ কুপথগামী 

হয়। শুক্র, চন্দ্র ও বুধ শীঘ্র গমন কয়ে বলিয়া উহারা চরগ্রহ, অন্তান্য গ্রহ স্কিন 
গ্রহ নামে অভিহিত হয় ॥ ২৪ 

বিদেশভ'গ্য-যোগঃ | 

লগ্নে চরে তন্তবনেশ্বরে বা চরে স্থিতে সঞ্চরতি প্রজাতঠ। 

সঞ্চারশীলশ্চরভে বিলগ্নে লগ্নাংশকে চেবমুদাহরন্তি ॥ ২৫ 
বিদেশ ভাগ্যঞ্চরভে বিলগ্নে চরে তদীশে চরখেট-দৃষ্টে ॥ ২৬ 

বিদেশভাগ্য-যোগ ;-যদি জন্মলগ্ন চররাশি হয় এবং লগ্রপতি চরর।শিতে 

থাকেন, তবে জাতক বিদেশে পর্যটন দ্বার! ভাগ্যশালী হয়। আর যদি চরলগ্নে 
ও চরনবাংশে জন্ম হয়, অথব! লগ্রপতি চররাশিস্থ হইয়া চরগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ 
হয়েন, তাহাতেও জাতক বিদেশে ভাগালাভ করে ॥ ২৫২৬ 



১৮০ জ্যোতিষ-গ্রভাকর । 

অথ শরীর-চিহু-যোগাঃ। 
তত্রাদৌমস্তক-চিহ্ম্ | 

হোর!-প্ঃ| লগ্নাৎ সপ্তমগো ভৌম-শুক্রো বাপি বৃহম্পতিঃ। 

চিহুং যুদ্ধি.স্থিতং জ্ঞরয়ং জাতকম্য ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ 
জনুষি লগ্নগতে। বস্ুধাস্থুতো মদনগোহপি গুরুঃ কবিরেব বা। 

ভরতি তশ্য শিরোত্রণ-লাঞ্িতং নিগদিতং যবনেন মহাত্মনা ॥ ২৮ 
যদা শুক্রোহথবা ভৌমো লগ্নস্থোহপি নিশাকরঃ । 
দ্বাদাশহব্ে ভবেত্তম্য মস্তকে চিহন-দর্শনম্ ॥ ২৯ 

অষ্টমে চ যদা রাহো শুক্রে বাপি তনুস্থিতে | 

মস্তকে বামকর্ণে বা তম্ত চিহ্ুং সমাদিশেশ ॥ ৩, 

শরীরচিহ্ৃ-যৌগ ;--যদি লগ্নের সপ্তমস্থানে মঙ্গল, শুক্র বা বৃহস্পতি থাকেন, 

তবে জাতকের মন্তকে কোনরূপ চিন্বযুক্ত হয় ॥ ২৭ ॥ যবনাচারধ্য বলেন, 

ষদি লগ্নে মঙ্গল এবং সপ্তমস্থানে বৃহস্পতি ঝ| শুক্র থ|কেন, তবে জাতকের 

মস্তক ব্রণচিহ্নে চিহ্নিত হয় ॥ ২৮ ॥ যদি চন্দ্রযুক্ত শুক্র অথবা মঙ্গল লঞ্চে থাকেন, 
তবে দ্বাদশবর্ষে জাতকের মন্তকে চিহ্ন হয় ॥ ২৯॥ যদ্দি অষ্টমে রাহ ও লগ্নে 

শুক্র থাকেন, তবে জাতকের মস্তকে বা বামকর্ণে চিহ্নযুক্ত হয় ॥ ৩০ ॥ 

' বামবাহু-চিহ্নম্ 

জায়! স্থানে যদ রাহ্মন্ত্রী বাপি তন্ুশ্হিতঃ | 

বামে ভুজে ভবেচ্চিহনং রাছগুর্ববোস্তথোদয়ে ॥ ৩১. 
বামবাহু-চিহ্ যদি সপ্তমস্থানে রাহু ও লগ্নে বৃহস্পতি থাকেন, অথবা 

রা ও বৃহস্পতি উভয়ে যদ্দি লগ্নে থাকেন, তবে জাতকের বাঁম বাহুতে 

চিহ্ন হয় ॥ ৩১ ॥ 

| গুদ্-চিহ্নুম.। 
কুজে সৌম্যেহথবা লগ্নে রাহুঃ যষ্ঠ-ত্রিকোণগঃ। 
লিঙ্গে গুদে ভবেচ্চিন্নং তিলমীষাদিকং স্ফুটম্॥ ৫২ 



সপ্তম অধ্যাঁয়। ১৮১ 

লগ্নে ক্ষিতিম্্তে মন্দে শু্রদৃক্টে ত্রিকৌণগে। 
লিঙ্গে গুদ-সমীপে বা তিলকং সন্দিশেদ্বুধঃ ॥ ৩৩ 

গুহাদেশে চিহ্ন )-যদি মঙ্গল বা বুধ লগ্জে থাকেন এবং ষষ্ঠ, নবম বা পঞ্চম- 

স্থানে রানু থাকেন, তবে লিঙ্গে ও গুহে তিল-মাষাঁদি চিহ্ন. হয় ॥ ৩২ ॥ যদি 

মঙ্গল লগ্নে এবং শুত্রৃষ্ট শনি ত্রিকোণে থাকেন,তবে লিঙ্গে অথব! গুহৃসমীপে 
তিলচিহন হয় ॥ ৩৩ 

ব্রণচিহ্থাদি-জ্ঞানার্ঘং দ্রেকাণাঙ্গ-বিভাঁগঃ | 

শিরোহক্ষিণী কর্ণনস! কপোলো হনু মঞ্চ প্রথমে দুকাণে । 
কগাংস-দোর্দগুক-কুক্ষি-বক্ষঃ ক্রোড়ঞ্চ নাভিস্ট্রিলবে দ্বিতীয়ে ॥ 

বস্তিস্ততো লিঙ্গগুদে তথাগুবুূ জানুদ্য়ং বৈ চরণো তৃতীয়ে। 
ক্রমেণ লগ্নাৎ পরপুর্র্ষট্কে বামং তথা দক্ষিণমঙ্গমত্র ॥ ৩৪ 

অতঃপর ব্রণচিন্ন জ্ঞানার্থ দ্রেকাণাঙ্গবিভ।গ কথিত হইতেছে । 
লগ্নের প্রথম দ্রেককাণে _মন্তক, চক্ষু, কর্ণ নাসা, কপোল, হন ও মুখ। 

দ্বিতীয় দ্রেকাঁণে - কণ্ঠ স্বন্ধ, হস্ত, উদর, বক্ষঃ, পার্খ ও নাভি। তৃতীয় 

দ্রেককাণে--বস্তি, লিঙ্গ, গুহা, উরু, জানু ও চরণদ্বয়,। এই সমস্তের যথাক্রমে 

বিচার হয়। লগ্নের বামভাগস্থ ছয় রাশিতে বামাঙ্গ এবং দক্ষিণভাগন্থ ছয়- 

রাশিতে দক্ষিণাঙ্গ কল্পিত হয়। অর্থাৎ লগ্নের উদ্দিতভাগ .এবং লগ্ন হইতে 

দ্বাদশ, একাদশ, দশম, নবম, অষ্টম এবং সপ্তমরাঁশির লগ্োদ্দিত তুল্যভাগ, 
এই ছয় রাশিতে বামাঞ্গ এবং অপর ছয় রাশিতে দক্ষিণাঙ্গ কল্পিত হইয়। 

থাকে ॥ ৩৪ ॥ 

, উদাহরণ . যথা ;--প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে লগ্নে মন্তক, লগ্ন হইতে 
দ্বিতীয়ে দক্ষিণ চক্ষু ও দ্বাদশে বাঁম চক্ষু । তৃতীয়ে দক্ষিণ কর্ণ, একাদশে বাম কর্ণ 

চতুর্থে দক্ষিণ নাসা, দশমে বাম নাসা, পঞ্চমে দক্ষিণ কপোল ও নবমে বাম 
কপোল, যষ্ঠে দক্ষিণ হন্থু, অষ্টমে বাঁম হন্ু এবং সপ্তম রাশিতে মুখ । স্ুধীগণ 
এইরূপ নিরমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেকাঁণের অঙ্গ বিভাগ নিরূপণ করিৰেন। 

তত্রাচ পাঞ্জজ্বর্গের স্থবিধার জন্য পর পৃষ্ঠায় অঙ্গবিভাগ চক্র বিস্তাস করা গেল। 



১৮২ জ্যোতিধ-প্রভাকর। 

অঙ্গবিভাগ-চক্রঃ | 

৪র্থ | নাঁসিকা।১০ম 

রর পপ 

৫ম |কপোঁল। *ম 

১০০ ৯০ 

হন্ছু | ৮ম 

ব্রণাবন্থ নিরূপণ যথা ;-কথিত নিয়মে জাতকের লগ্নাদি দ্বাদশরাশিতে 

দক্ষিণ ও বামাঙ্গ বিভগ কল্পনা করিয়া, কোন্ গ্রহ কোন্ অঙ্গে আছেন, তাহা 

গ্রহগণের স্ফুটাংশ দৃষ্টে নিরূপণ করিবে। যে যেজঙ্গে পাপিগ্রহের যোগ ও 
দৃষ্টি থাকে, সেই সেই অঙ্গে ব্রণ ও উপঘাত এবং শুভগ্রহের যোগ বাদৃষটি 
থাকিলে মশকাঁদি শুভচিহন নির্দেশ করিবে । গ্রহগণ যদি স্বক্ষেত্রে, স্বনবাংশে, 

স্থিররাশিতে বা স্থিরনবাংশে থাঁকেন, তবে জাতক সেই সেই গ্রহনির্দিষ্ট চিহন- 

যুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। উহার অন্যথায়, চিহ্ন ও ব্রণাঁদি আগন্তক হয়, 
অর্থাৎ সেই সেই গ্রহের দশীভোগকালে ত্রণাঁদি হইয়া থাকে । শনি ব্রণরা'রক 

হইলে প্রস্তর ও বায়ু হেতুক ) মঙ্গল হইলে অগ্নি, শস্থ ও বিষহেতুক; বুধ 



সপ্তম অধ্যায়। ১৮৩ 

হইলে ভূমি বা পতন।দিহেতুক, রবি হইলে কাষ্ঠ 'ও চতুষ্পদপস্ড হেতুক এবং 
চন্দ্র ব্রণকারক হইলে শূঙ্গী ও অন্থুচারী অর্থাৎ কুস্তীরাদি জলচর প্রাণী হেতুক 
ব্রণোপধাতাদি হইয়া থাকে । আর বৃহস্পতি, শুক্র, প।পযুক্ত বুধ ও ক্ষীণেতর 
চন্দ্র, ইই।রা ব্রণকরক হইলে শু ভচিহ্ন হয়। 

অথ লগ্নে রব্যাদিগ্রহ-যোৌগ-ফলম্? 
লগ্নেহ্কেহল্লকচঃ ক্রিয়ালসতনুঃ ক্রোধী প্রচর্তোন্নতো। 

যামী লোচনরুক্ স্থকর্কশতনুঃ শুরোহক্ষমী নিঘব ণঃ ॥ ১ 

অর্কে তনুস্থে মেষে সম্বন্তিমিরনয়নঃ সিংহস্থে নিশান্ধঃ | 

নীচেহন্ধোহস্বঃ শশিগৃহগতে বুদ্বুদাক্ষঃ ॥ ২ 

রবি লগ্স্থ হইলে জাতক অল্পকেশী, নিরুৎসাহী, আলম্তবান্, ক্রোধী, প্রচণ্ড, 
চক্ষুরোগী, কর্কশতন্তু, বলবান্, ক্ষমাগুণবিহীন ও নিপ্বণ হয়। যদি জন্মকালে 
মেষলগ্ন হয় এবং তাহাতে রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক ধনবান্ 'ও চক্ষুরোগী, 

সিংহলগ্ল হইলে যদি তাহাতে রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক নিশান্ধ। 

তুলালগ্ন “হইলে যদি তাহাতে রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক অন্ধ ও নির্ধন 

এবং কর্কটলগ্র হইলে যদি তাহাতে রবি থাকে, তাহা! হইলে জাতক পুম্পিতাঙ্গ 

হয়, অর্থাৎ তাহার চক্ষুতে ফুলি পড়ে ॥ ১২ 

ূ লগ্স্থ-চন্দ্র-ফলমৃ। 
হোরারত্বে। পুর্ণশীতকরে লগ্নে তেজন্বী চাতিগরির্বিতঃ। 

অসম্পূর্ণে তু মলিনে! মন্দবীর্য্ো তবেন্নরঃ | 
চ-চিঃ বিধুর্গো-কুলীরাজগঃ সন্ বপুস্ছো 

ধনাধ্যক্ষমানন্দ-লাবণ্যপূর্ণং। 

বিধত্তেহধন্মং ক্ষীণদেহং দরিদ্রং 

জড়ং শ্রোত্রহীনং নরং শেষলগ্নে ॥ ৪ - 

লগ্নস্থ চক্রের ফল;-__পূর্ণচন্্র লগ্স্থ হইলে, জাতক তেজস্বী ও অতিগর্বিবিত 
হয়, এবং ক্ষীণচন্দ্র ল্মস্থ হইলে, মলিন ও মন্দবীর্য্য হয় ॥৩ ॥ চন্দ্র, মেষ বুষ 



১৮৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

কিন্বা কর্কটরাঁশিগত হইয়া লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য বছধনের অধিকারী, সর্বদা! 

আনন্দপূর্ণ এবং চতুরতাযুক্ত হয়। উক্ত রাশিত্রয় ব্যতীত অপর কোন 
রাশিগত হইয়৷ চন্দ্র লগস্থ হইলে, জাতক ধর্মমবিহীন, দুর্বসশরীর, ধনহীন মুক 
অথবা! নির্ব,দ্ধি এবং বধির হইয়া! থাকে ॥ ৪ 

লগ্রস্থ-কুজ-ফলমৃ। 

চ-চিত্তা । বিলগ্নে কুজে দণ্ডলোহাগ্নিভীতি- 

স্তপেন্মানসং কেশরী কিং দ্বিতীয়ঃ ৷ 
কলব্রাদি-ঘাতঃ শিরোনেত্রপীড়। 

ফলানাং বিপাকে সদৈবোপনর্গঃ ॥ ৫ 
জ্যোতিঃকল্পলঃ | উদর-্দশন-রোগী শৈশবে লগ্ন-ভৌমে। 

পিশুনমতি-কৃশাঙগঃ শ্রেকষণঃ পাপশীলঃ ॥ ৬ 

মঙ্গল লগ্স্থ হইলে দণ্ড, অগ্রি এবং লৌহ (অস্ত্র হাতকড়ি প্রস্ততি ) হইতে 
ভয়ের উৎপত্তি" হয়। স্ত্রীনাশ, পুত্রনা, শিরোরে।গ এবং নেত্ররোগ ঘটে। 

কোন কার্য করণান্তে তাহার ফলভোগকালে উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং 

তজ্জন্ত মন সর্বদ। সন্তপ্ত থাকে, কিন্তু তথ/পিও জাতক সিংহলম উদ্ভমবিশিষ্ট 

থাকে ॥ ৫ 

কল্পলতিক মতে ১--শৈশবে উদ্দর ও দস্তরোগী, খলস্বভাব, কৃশাঙ্গ, শ্লেক্স- 

প্রকৃতি ও পাঁপশীল হুইয়া থাকে ॥ ৬ | 

লগ্রস্থ-বুধ-ফলম্ । 

চচিঃ।  বুধে মূর্ভিগে মার্জয়েদন্তরিষ্টং 
রবিষ্ঠাধিয়ো। বৈধরী-বৃত্তিভাজঃ | 
জন দিব্যচামীকরীভূতদেহা- 
শ্চিকিতসাবিদে। দুশ্চিকিৎস্তা। ভবস্তি ॥ ৭ 

বিদ্যা-বিত্ব-তপঃ-স্বধন্মনিরতো লগ্নস্থিতে বোধনে ॥ ৮ 
ইতি পারিজাতে । 



সপ্তম অধ্যায় । ১৮৫ 

বুধ জগ্নস্থ হইলে অন্তগ্রহজনিত সমস্ত অরিষ্ট বিনাশ করিয়। থাকে । সে ব্যক্তি 
তীক্ষবুদ্ধি-সম্পর্ন, বৈরী বৃত্তিভোগী ( মসীজীবী অর্থাৎ ভাল মুহুরী ), স্বর্ণনিভ- 
শরীরবিশিষ্ট এবং চিকিৎসাঁ-বিস্কাবিশারদ হয় । তাহার রোগ হইলে আরোগ্য- 
লাভ প্রায়ই দুঃসাধ্য হয়॥ ৭॥ বুধ লগ্রস্থ হইলে জাতক বিধান, বিত্তবান, 
স্বধন্দনিরত ও তপংপরায়ণ হইয়া থাকে ॥ ৮ 

লগ্রস্থ-বৃহস্পতি-ফলমূ্ । 

-চচিস্তা।  গুরুত্বং গুগৈলগ্নগে দেবপুজ্যে 

স্ববেশী সুখী দিব্যদেহোহল্লবীর্য্যঃ | 
গতির্ভাবিনী পারলৌকী বিচিন্ত্যা 
বসূনি ব্যয়ং সম্বলেন ব্রজস্তি ॥ ৯ 

কল্পতরৌ।  কবিঃ স্থগীতঃ প্রিয়দর্শনঃ শুচিদ 1তা 
চভোক্ত। নৃপপুজিতঃ সখী । 
দেবদ্বিজারাধনতত্পরে ধনী 

ভবেন্নরে! দেবগুরো তনুস্যে ॥ ১+ 

বৃহস্পতি ল্নস্থ হইলে মন্তুষ্য পাতি লোকরঞ্জনাদি-গুণে লোকসমাঁজে 
সম্ম।ন প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি স্থবেশী, সুখী, দিব্যদেহ এবং অক্লবীর্ষ্য হয়। 

তাহ।র ভবিষাৎ পারলৌকিক সদগতি-চিন্ত! করিবে এবং তাহার ধন ভোগার্থে 
ব্যয় হইবে ॥ ৯ ॥ সে ব্যক্তি কবি, গীতবিৎ, প্রিয়দর্শন, গুটি, দাতা, ভোক্তা, 

নৃুপপূজিত, দেবছিজারাধন-তৎপর ও ধনী হইবে ॥ ১০ 

লগ্রন্ছ-গুক্র-ফলম.। 

'চ-ভিত্তা। সমীচীনমঙ্গ সমীচীন-সঙ্গঃ 
সমীচীন-বহবঙ্গনা-ভোগযুক্তঃ। 

সমীচীনকন্া সমীচীনশন্ম। 

সমীচীন-শুক্রে। যদ। লগ্নবর্তাঁ ॥ ১৯ 
গ্র--২৪ 



১৮৬ জ্যোতিধ-প্রভাকর। 

কল্পলঃ। বাচালঃ শিল্পবিগ্শ্চ ধনী ভোগী মহামতিঃ। 

কাব্যশান্ত্রবিনোদী চ ধার্মিকো লগ্নগে ভূগৌ ॥১২ 

্ববর্গ-বলে বলীয়ান্ শুক্র লগরস্থ হইলে মনুষ্য সুন্দর-দেহবিশিষ্ট হয়। সে 
ব্যক্তি সর্বঘ| সাধুসঙ্গে অবস্থানকরে। সৌন্দধ্যাদি নানাগুণযুক্তা বু কামি- 
নীতে ভোগসখ প্রাপ্ত হয়। যজ্জদানাদি নানাবিধ সৎকর্দ্দে অন্ুরক্ত থাঁকে 

এবং ইহ ও পরত্র তৎকর্মজনিত সুখ লাভ করে ॥ ১২ 

লগ্রস্থ-শনি-ফলম. | 

চচিত্তা ধনেনাতি পৃর্ণোহতিতৃষে। বিষাদী 
তনুন্থেহকজে স্থুলদৃষ্টিন'রঃ স্যাৎ। 
বিষং দৃষ্িজং ত্বাধিকৃদ্যাধিবাধ। 
স্বয়ং পীড়িতো। মতসরাবেশ এব ॥ ১৩ 

গ্রহান্তরে। তুলা'কোদগ্ড-মীনস্থ-লগ্রস্থশ্চ শনির্যদ।। 
করোতি ভূপতের্জন্ম চান্যগেহে দরিদ্রত। ॥ ১3 

শনি লগ্স্থ হইলে জাতক ধনসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইলেও অতিভূষ্ণ অর্থাৎ ছুরা- 
কাজ্জা যুক্ত, সর্বদা অনন্থষটচিত্ত এবং স্থুলদুষ্টি অর্থাৎ হুঙ্ষাবিচার-করণে অসমর্থ 

হয়। সেব্যক্তি সর্বদ! মানসিক সন্তাপ ভোগ করে। দৃষ্টিবিষে শক্রগণকে 
পরাস্ত করে, পীড়ায় কাতর থাকে এবং মাঁৎসর্ধ্য (অন্তের উন্নতি দর্শনে 

অসহিষ্ণুতা ) হেতু সর্বদ। উদ্িগ্রচিত্ত থাকে ॥ ১৩ ॥ তুলা, ধনু ও মীনলগ্জে শনি 
থাকিলে জাতক রাজতুল্য ভাগ্যশীলী হয় ॥ ১৪ 

লগ্নস্থ-রাহু-ফলম.। 

স্ববাক্যেহসমর্থঃ পরেষাং প্রতাপাৎ 

প্রভাবাৎ সমাচ্ছাদয়ে€ স্বাৎ পরার্থান্। 

তমে! ষপ্য লগ্নে স ভগ্ারিবীর্য্যঃ | 
কলব্রেৎধুতিং ভূরিদারোহুপি যায়াৎ ॥ ১৫ 
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রা লগ্রস্থ হইলে মনুষ্য শক্রগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। অপর 

ব্যক্তির প্রতাঁপে স্বীয় বাক্য প্রতিপালনে এবং অপর লোকের 

প্রভাবেই স্বকীয় কিম্বা! পরকীয় কার্য্য সংসাধনে সক্ষম হয়) (দ্বীয় ক্ষমতায় 

' সক্ষম হয় না)। বহুপত্ীক হইলেও সে ব্যক্তি স্ত্রীবিষয়ে অসন্ত্ট থাকে অর্থাৎ 

তাহার কাঁমাভিলাষ পূর্ণ হয় না ॥ ১৫ 

হোরারদ্বে। রাহো লগ্নগতে জাতঃ সঞ্চর্ধ্যো যত্র কুত্রচিু। 
সিংহ-কর্কিণি মেষে চ ন্বর্ণলাভায় মঙ্গলং ॥ ১৬ 

সিংহ, কর্কট ও মেষলগ্রস্থ রা, স্বর্ণাদি লাভপ্রদ ও মঙ্গলপ্রদ হয়েন ॥১৬ . 

লগ্স্থ-কেতু-ফলম.। 

তনুস্থঃ শিখীবান্ধবঃ ক্রেশকর্তী 

তথ। ছুজ্জনেভ্যো ভয়ং ব্যাকুলত্বম্। 

কলত্রাদিচিস্ত। সদোবেগিত। চ 

শরীরে ব্যথা নৈকধা মারুতী স্যাৎ ॥ ১৭ 

কেতু তন্থুভাবস্থ হইলে মনুষ্য ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের সহিত কলহ করিয়া 
থাকে । ছুষ্টলোক হইতে তাহার ভয়, মন ব্যাকুল ও সর্বদ! উদ্বিগ্ন থাকে এবং 

শরীরে নানাবিধ বাঁযুজ-ব্যাধির উৎপত্তি হয় ॥ ১৭ 

অথ লগ্নেশ-স্থিতিফলম. | 

“ম। লগ্নেশে লগ্রগে পুংসঃ স্দেহে। ন্বভুজাক্রমী । 

২য়। ১১শ--লগ্নেশে ধনগে লাভে সলাভী পীড়িত! নরঃ। 
স্থশীলো! ধর্মমবিদ্মীনী বহুদার-গুণৈষু'তঃ | 

৩য়। ৬ষ্ট-লগ্নেশে সহজে যষ্ঠে সিংহতুল্য-পরাক্রমী । 
সর্ব্বপম্পদ্যুতে। মানী দ্বিভার্য্যো মতিমান্ সুখী ॥ 

উর্থ। ১০ম--লগ্লেশে দশমে তুর্য্ে পিতৃমাতৃম্থখা স্বিতঃ। 

বভ্রাতৃষুতঃ কামী গুণসৌন্দরধ্যসংযুতঃ | 
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৫ম __লয়েশে পঞ্চমে মানী হাতসোখাঞ মধ্যমং । 
প্রথমাপত্যনাশঃ ন্ডাৎ ক্রোধী রাজ-প্রবেশকঃ ॥ 

খম--লগ্লেশঃ সপ্তমে যস্ত ভা্য। তন্য ন জীবতি। 

বিরক্কে। বা প্রবাসী ব! দরিভ্রো বা নৃপোহপি বা ॥ 

৮ম । ১২শ-_ লগ্নেশে ব্যয়গে চাষ্টে সিদ্ধ-বিষ্ভাবিশারদঃ। . 

দ্যুতী চৌরো মহা ক্রোধী .পরনার্য্যতিভোগকৃণড ॥ 

৯ম__লগ্নেশে নবমে পুংসঃ ভাগ্যবান্ জনবল্লভঃ | 
বিষুভক্তঃ পটুব্ণগী পুত্রদারধনৈষু তঃ ॥ 

লগ্নস্থ-গ্রহবশেন রসপ্রিয়তা-কথনম.। 

শডুহো রাম্ । লগ্নশ্ছে চ দ্বিতীয়ে বা জীবে স্যান্মধুরপ্রিয়ঃ | 
মধুরং বচনং ব্যক্তি সত্যং সর্ববহিতাবহম্ ॥ 

চন্দ্রপুত্রে চ তত্রন্থে স নরস্ত বরপ্রিয়ঃ। 
দ্বিতীয়গে ফলং তদ্বাচ্যং নাত্র বিচারণা ॥ 
ভার্গবশ্চ তথ চন্দ্রো লগ্নেশো বা বিলগ্গৌ । 
অম্লক্ষারপ্রিয়ো নিত্যং জায়তে চ দ্বিতীয়গো ॥ 
মুর্তাশো মুন্তিগৌ বাপি কুজার্কো যস্য দৃষ্টিগো । 

স ক্রোধী জায়তে নূনং ব্যদনী কটুকপ্রিয়ঃ ॥ 
রাহুঃ শনৈশ্চরঃ কেতুর্যদি তে স্থর্বর্ধলগ্রগাঃ। 
স তীক্ষপ্রকৃতিজ্জেয়স্তথ। তীক্ষরসপ্রিয়ঃ ॥ 

ঘি লগ্নে বা দ্বিতীয়স্থানে বৃহস্পতি থাকেন, তবে জাতক মধুররসপ্রিয় 
হয় এবং মিষ্টভীষী ও সত্যবাদী হইয়! থাকে ॥ বুধ, লগ্নে বা ভ্বিতীয়ে থাকিলে 

জাঁতক কষাঁয়রসপ্রিয় হয় ॥ শুক্র, লগ্নে বা দ্বিতীয়ে থাকিলে কিন্বা লগ্লাধিপতি 
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ইইলে জাতক অশ্রসপ্রিয় হয় ॥ সেইরূপ চন্দ্র, লগ্জে বা দ্বিতীয়ে থাঁকিলে 

কিন্ব! লগ্রপতি হইলে জাতক লবণরসপ্রিয় হইয়৷ থকে ॥ যদি রবি ও মঙ্গল 

লগ্নপতি হয়েন, কিন্বা লগ্নে বা দ্বিতীয়ে থাকেন, তবে জাতক কটুরসপ্রিয়, 
ব্যসনাসক্ত ও ক্রোধী হয়॥ শনি, রাহু ও কেতু লগ্রগত হইলে, জাতক 
তীক্ষরসপ্রিয় ও তীক্ষপ্রক্কৃতি হয় ॥ | 

্রস্থাস্তরে উক্ত হইয়াছে যে, মঙ্গল লগ্নগত হইলে জাতক তিজরসপ্রিয়, 
শনি লগ্রগত হইলে কষায়রসপ্রিয় এবং বুধ লগ্নগাত হইলে মিশ্ররসপ্রিয় হইয়া 
থাঁকে ॥ | 

কল্যাণবর্কৃতমারাবল্যাং দ্বিগ্রহাদি-যোগফলম্। 
লগ্নে রবি-চক্দ্র-যেগফলম। 

যুবতীনাং বশগঃ প্যাদ্্বিনীতঃ কুটবিৎপ্রলম্থচিত্তঃ | 
আসববিক্রয়কুশলো রবিশশিযোগে ক্রিয়ানিপুণঃ ॥ ১ 

জন্মলগ্নে রবি ও চন্দ্রের যোগ হইলে মন্ধুধা যুবতীনারীর বশ্তা পন্ন, 

অবিনীত, কুটজালবিষ্তার-পটু, উদ্ারচিত্ত, মদাবিক্রয়নিপুণ ও কার্ধ্যদক্ষ হইয়া 
থাকে ॥ ১ | 

রবি-কুজ-মোগফলম.। 

তেজস্বী সাহসিকে। মুর্খ বলসত্বসংযুতোহনৃতবাক্। 
পাপরতর্ববধনিষ্টো রবিকুজ-যোগাৎ প্রচগ্ডশ্চ ॥ 

জন্মলগ্জে রবি ও মঙ্গলের যোগ হইলে মনুষ্য তেজস্বী, সাহসী, মূর্খ, বলবান্, 
মহাঁসত্ব, মিথ্যাবাদী, পাঁপকর্্মনিরত, প্রাণিহত্যাপরায়ণ ও প্রচগ্ডস্বভাব হইয়া 
থাকে ॥২ 

রবি-সৌম্য-যোগফলম.। 

সেবাহৃদয়ঃ শ্থিরধনে রবিজ্ঞয়োঃ প্রিয়বচ। যশোতঘধা স্যাৎ। 

আর্ধ্যঃ ক্ষিতিপতিদয়িতঃ সতাঞ্চ বলরূপবিদ্যাবান্ ॥ ৩ 
লগে রধি ও বুধের যোগ হইলে মনুষ্য সেবাতৎপর, চিরস্থায়ী ধনসম্পন্ন, 



১৯০ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

প্রিয়বাদী, বশন্বী, উদার, ভূপালপ্রিয়, সাঁধুদিগের প্রিয়, বলবান্ রূপবান ও 
বিদ্বান্ হইয়া থাকে ॥৩ 

রবি-গুরু-যোগফলম.। 

ব্ধশ্মো নৃপসচিবঃ সমৃদ্ধিমান্ মিত্রসংশ্রয়াপ্তার্ঘঃ | 
সূর্ধ্বৃহস্পতিযুতে ভবেছুপাধ্যায় সংজ্ঞশ্চ ॥ ৪ 

রবি-শুক্র-যোগফলম. | 

শঙ্মপ্রহরণকুশলঃ শক্তিযুতো নেত্রছূর্ববলশ্চপলঃ । 

রঙ্গজ্ঞো রবিদিতয়োঃ স্্রীসঙ্গালব-বন্ধুজনঃ ॥ ৫ . 

রবি-শনি-যোগফলম,। 

ধাতুজ্জো ধন্মময়ঃ স্বকর্মনিরতঃ প্রণউন্থতদারশ্চ | 
নিজবংশগুণৈঃ শুদ্ধঃ শনিরব্যে। রত্বশীলশ্চ ॥ ৬ 

চন্দ্র-মঙ্গল-যোগফলম্ । 

শৃরে! রণপ্রতাপী মন্দোহসত্ববেদনার্দেহশ্চ । 
মৃচ্চন্মরধাতুশিল্পী কুটজ্ঞশ্চন্দ্রকুজযোগে ॥ ৭ 

চন্দ্র-বুধ-যোগফলম.। 

কাব্যকথাস্তিনিপুণঃ সধনঃ স্ত্রীসম্মতঃ স্ুরূপশ্চ। 

শ্মিতবদনঃ শশিবুধয়োধ শ্মরতঃ স্তাদধিশিষ্টগুণঃ ॥ ৮ 

চন্দ্র-বৃহস্পতি-যৌগফলম। 

দুটসৌহ্ৃদে। বিনীতঃ স্ববন্ধুসম্মানক দ্ধনেশশ্চ। 
গুর্ববিন্ফোঃ শুভশীলঃ নুবুদ্ধিবিদ্যারতো ভবেত পুরুষঃ ॥ ৯ 

চন্দ্র-শুক্র-যোগফলম.। 

অগনধুপান্বরযুক্তঃ ক্রিয়াবিধিজ্ঞঃ কলিপ্রিয়োহত্যশনঃ। 
ক্রয়বিক্রয়কুশলঃ শশিভাগবয়োঃ সদাযোগে ॥১০ 
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চন্দ্র-শনিযোৌগফলম, 

জীর্ণবধৃ্জনবসনে। গজাশ্বসংপালকে। বিগতশীলঃ। 
বশ্যে। বিধনঃ পুরুষ: পরাত্মজঃ শশাঙ্কশনিযোগে ॥১১ 

লঞ্জে সোম ও শনির যোগ হইলে মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র-বিশিষ্ট, জীর্ণবর্ণতাযুক্ত, 
হস্তিপালক, অশ্বপাঁলক, ছুঃশীল, আশ্রব, নিধন ও পরপুরুষোৎপাঁদিত হইয়! 
থাকে ॥ ১১. 

মঙ্গল-বুধ-যোগফলম. | 

্ত্ীদূর্ভগোস্ল্লবিত্তঃ স্থবর্ণলৌহ প্রকার কস্থপতিঃ। 
ুষ্টন্রীবিধবানাং বুধকুজযোগে ভবেং ক্রিয়ানিপুণঃ ॥১২ 

লগ্নে মঙ্গপ ও বুধের যোগ হইলে মনুষা, স্্ী সৌভাগ্যবিহীন, ল্পধনযুক্ত, 
স্বর্ণ লৌহ প্রভৃতিতে শিল্পনিপুণ, কার্ধ্যদক্ষ এবং ছুষ্টা ও রমণীর পতি 
হইয়! থাকে ॥ ১২ 

মঙ্গল-বৃহস্পতি-যোগফলম,। 

শিল্পশ্রুতিশান্ত্রঙ্ছে। মেধাবী বাখিশারদো মতিমান্। 

অশ্বপ্রিয়ঃ প্রধানঃ স্থরগুরঃ কুজয়োঃ সমাগ তয়োঃ ॥১৩ 

মঙ্গল-গুক্র-যোগফলম.। 

পুজে] গণপ্রধানে। গণিতভ্ঞঃ পরযুবতিরতো৷ ধূর্তঃ | 
দ্যুতান্তশাঠ্যরতে। বিটঃ দিতরুধিরসংযুতে ভবতি ॥১৪ 

লগ্জে মঙ্গল ও শুক্রের যোগ হইলে মানব নিজদলের প্রধান, পুজা, গণিত 
শান্তর, পরযুবতীরত, ধূর্ত, দ্যুতক্রিয়াশক্ত, মিথ্যাবাদী, বিট ও শঠতাযুক্ত হইয়া 
থাকে ॥ ১৪ | 

মঙ্গল-শনি-যোগফলম, | 

ধাহথিন্্রজালকুশলঃ প্রবঞ্চকঃ স্তেয়কর্ম্মনিরতঃ | 

. কুঁজসৌয়ো ধিবধর্ঘমা শন্তুবিষদ্পঃ কলিরুচিস্তাৎ ॥১৫ 



১৯২ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

বুধ-বৃহস্পতি-যোগফলম্ । 

নৃত্যবিধেব্বিধাতা প্রাজ্জো। লিপিগেয়বাছা বিন্মনুজঃ | 
বুধগুরুযোগে ধৃতিমান্ সৌখ্যযুতো৷ জায়তেইবশ্ম্ ॥১৬ 

বুধ-শুক্র-যোগফলম,। 

অতিশয়ধনে। নয়জ্ছে৷ বহুশিল্পবেদবিৎ স্থবাকাঃ স্যাৎ। 

গীতিজেঞ। হাস্যরতিবু ধসিতয়োর্গন্ধমাল্যরুচিঃ ॥ ১৭ 

বুধ-শনি-যোগফলম.। 

খণবান্ দন্ত প্রায়ঃ প্রবঞ্চকঃ কলিরুচির্গমনশীলঃ। 

নিপুণঃ শোভনবাক্যঃ শনিবুধযোৌগে পুমান্ ভবতি ॥১৮ 
লগ্নে শনি ও বুধ থাকিলে মনুষ্য ধনী, দাস্তিক, প্রবঞ্চক, কলহরুচি, পথ- 

চলনে দক্ষ, সর্ধকার্ষ্য নিপুণ ও সুমিষ্টভাষী হইয়া থাকে ॥ ১৮ 

বৃহস্পতি-শুক্র-যোৌগফলম. | 

জীবতি বিদ্যাবদৈবিরশিষ্ট ধর্মস্থিতিপ্রমীণযুতঃ। 
জীবসিতয়োশ্মনুষ্যো বিশিষ্দারে। ভবেদ্বলবান্ ॥ ১৯ 

: বুহস্পতি-শনি-যোগফলম.। 

শুরো। বিভবসমৃদ্ধে। নগরাধিপতির্ভ বেদ যশস্বী চ। 

শনিজীবয়োঃ প্রধানঃ শ্রেণীসভাগ্র।ম সমূহানাম্ ॥ ২৯ 

শুক্র-শনি-যোগফলম.। 

দারুবিদারণদক্ষঃ ক্রু,রচিত্তোহশ্মাদি কশ্মশিল্পী চ। 

মন্দোটন পশুপতিঃ শনিসিতযোগে পুমান্ জাতঃ ॥ ২১ 
লগ্নে শুক্র ও শনি থাকিলে মনুষ্য কাষ্ঠবিদারণ নিপুণ, জুরচিত্ত, প্রন্তরা- 

দিতে শিল্পকাঁরী, মহ ও পণ্তপালক হইয়া থাকে ॥ ২১ 

ঘিগ্রহ ধোগকালে গ্রহগণ যদি পরম্পরের "গৃহে অবস্থান করেন, তাহ! 

হইলেই ষথোক্ত ফল হয়। যদি নিজগৃহ ভিন্ন অন্ত. ও অধমগৃছে বাদ 



সগুম অধ্যায় । ১৯৩ 

করেন, তাহা হইলে অধম ফল হয়। এরূপ উত্তমগৃহে বাঁস করিলে গুভফল 

হুইয়! থাকে । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

ধনভাব-বিবেকঃ | 

ধনতং স্বামি-সৎখেটেযু গদৃষ্টং ধনবৃদ্ধিদম্। 
ক্ষীণেন্দু-পাপযুগতৃষ্টং বিনাস্বক্ষং ধনাপহম্ ॥ ১ 
লগ্রং লগ্নেশ-সংযুক্তং যস্য জন্মনি জায়তে । 

ন্ মুঞ্চস্তি গৃহং তন্য কুলস্ত্রিয় ইব শ্রিয়ঃ ॥ ২ 

যদি ধনস্থান, ধনপতি বা শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তবে ভাবোখ- 

ফলের বৃদ্ধি হইয় থাকে) আর ক্ষীণচন্ত্র ব! পাপগ্রহ কর্তৃক ৃষ্ট বা যুক্ত হইলে 
ফলের হানি হয়। কিন্তু ক্ষীণচন্দ্র ও পাপগ্রহ স্বগৃহে ধনস্থ হইলে, ফলের 
হানি ন! হইয় বুদ্ধিই হইয়া! থাকে ॥ ১ 

যেমন কুলস্ত্ীগণ গৃহ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রুপ লগ্রপতি লগ্নে থাঁকিলে, 
জাতক লক্ষীবিহীন হয় নাঁ॥ ২ 

তানুভূতনয়-ভানু হনুজৈশ্চেন্ধনস্থং ভবনং যুতং দৃষ্টঞ্চ। 
জায়তেহি মনু! ধনহীনঃ কিং পুনঃ কৃশশশীঙ্গি তযুক্তম্ ॥ ৩ 

রবি, মঙ্গল, শনি ক্ষীণচ্ত্র দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়! ধনস্থানে অবস্থিতি করিলে 
কিন্ব! উক্ত স্থার্মে তাহাদের দৃষ্টি থাকিলে মানব ধনহীন হইবে। (কিন্তু উক্ত 
গ্রহগণ যদি ধনভাবের অধিপতি অথবা কোন শুভ ভাবপতি হয়, তাহ! হইলে 
তাহাদের যোগ বা দৃষ্টি ঘারা ধনভাধের অনিষ্ট হইবে ন। ) ॥ ৩ 

ধনালয়াস্থৌ কিল মঙ্গলেন্দু ত্বদেগাষদৌ মন্দবিলোকনেন । 
শনির্ধনস্থানগতঃ করোতি ধনাভিবুদ্ধিং হি বুধেন দৃষ্টঃ ॥ ৪ 

প্র--২৫ 



১৯৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

ধনস্থানস্থ মঙ্গল ও চন্দ্র শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মানব চন্ধরোগাক্রান্ত হয়। 

ধনস্থানস্থ শনি, বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধন বৃদ্ধি হয় ॥ ৪ 

ধনে দিনেশোইপি ধনানি নূনং করোতি মন্দেন ন চেক্ষিতশ্চ | 
শুভাভিধানা ধনভাবসংস্থ। নানাধনাগ্ভাগমনানি কুর্যযঃ ॥ ৫ 

ধনস্থানগত রবি, শনি কর্তৃক দৃষ্ট না হইলে ধনপ্রাণ্থি হইয়া থাকে । কিন্ত 
শুভগ্রহগণ ধনস্থানে অবস্থান করিলে মানবের নিশ্চয়ই বিপুল ধনরত্ব হয় ॥৫ 

বিত্বস্থিতো দৈত্যগুরুঃ করোতি বিস্তাগমং সোমন্তুতেন দৃষ্টঃ | 
স এব সৌম্যগ্রহযুক্তদৃষ্টঃ প্রকৃষ্টবিত্তাপ্তিকরো। নরাণাম্ ॥ ৬ 

ধনভবনস্থ শুক্র, বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, জাতক বিত্তবান হয়। আর ধন- 

ভবনস্থ শুক্র, শুভ গ্রহ কর্তৃক যুক্ত 'ও দৃষ্ট হইলে জাতক বিশেষ বিত্বব!ন্ হয় ॥৬ 

গীব্বাণবন্দে) ভ্রাবিণোপযাতঃ 
সৌম্যৈক্ষিতশ্চেদ্দ্রবিণং করোতি । 
সোমেন দৃষ্টো ধনভাবসংস্থঃ 
সোমস্যসূনুধ নহানিদঃ হ্যা ॥ ৭ 

শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হুইয়। বৃহস্পতি ধনস্থানে থাকিলে মন্তুষ্ের বহুধন হয় 
এবং চন্রুষ্ট বুধ ধনগ্ানে থাঁকিলে মানবের ধনক্ষয় হয় ॥৭ 

সগ্ভোধন-যোগঃ। 
রা 

সর্বার্থচিঃ। সঘ্ভে! ধনী ধনেশেন কম্মনাথে। যুতে। যদি। 
কন্মেশস্থাংশপতিনা লাভনাথস্তথ। বিছুঃ ॥ ৮ 

যদি কর্ম্পতি, ধনপতির সহিত যুক্ত হইয়া! শুভস্থানস্থিত ব! তুঙ্গাদিবর্োপ- 
গত হয়েন। অথবা কর্মঘপতি যে নবাঁংশে থাকেন, আয়পতি যদি সেই নবাঁংশ- 
পতির সহিত যুক্ত হইয়! গুতস্থানস্থিত হয়েন, কিন্বা তুঙ্গাদি বর্গ বা. শুভ ষড়, 
বর্গোপগত হয়েন্, তবে জাতক সন্ঃ ধনী হয় ॥ ৮ 



সপ্তম অধ্যায়। ১৯৫ 

যৎ-কিঞ্ৎ-ধনলাভ-যোগঃ। 

যৎকিঞ্চিদ্ধন-সংযুক্তো ধনেশে কেন্দ্র-কোণগে । 
ক্রুরষষ্ঠ্যংশ-সংযুক্তে নীচস্থেহকর্যুতেহপি বা ॥ ৯ 
যকিঞ্চদিত্তমায়াতি লাভেশস্থাংশ-রাশিপে। 
গুরুণা ভূগুণা দৃষ্টে ক্র রষষ্ঠ্যংশ-সংযুতে ॥ ১০ 

ধদি ধনপত্তি, কেন্দ্র বা কোণস্থ ইইয়] ুরষ্ট্যংশযুক্ত হয়েন, অথবা! কেন্্ী 
কোণস্থ হইয়। নীচস্ক বা রবিষুক্ত ( অন্তগত ) হয়েন, তবে জাতক যৎকিঞ্চিৎ 
ধনলাঁভ করে ॥ ৯ ॥ আয়পতি যে নবাংশে থাকেন, সেই নবাংশস্বরূপ যে রাশি 
সেই রাশির অধিপতি গ্রহ, যদি জুরফষ্ট্যংশযুক্ত হইয়া, বৃহস্পতি বা শুক্র কর্তৃক 

ৃষ্ট হয়েন, তবে জীতক যৎকিঞ্চিৎ ধনসংযুক্ত হয় ॥ ১০ 

ধনস্থিতোজ্ছেন বিলোকিতশ্চ কৃশঃ শশাঙ্কোহপি ধনাদিকানাম্। 

পুর্ববার্ঞিতানাং কুরুতে বিনাশং নবীনবিত্ত প্রতিবর্ধীনঞ্চ ॥ ১১ 
বুধ কর্তৃক দৃষ্ট ক্ষীণচন্দ্র ধনস্থানে অবস্থ/ন করিলে পৈতৃকধন বিনষ্ট এবং 

নৃতন ধন উপার্জন হয় ॥ ১১ 

কোটাশ্বর-যোগঃ | 

লগ্লায়-ধনভাগ্যেশাঃ পরমোচ্চাংশ-সংযুতা । 
*“  বৈশেষিকাংশগ। বাপি তর! কোটাশ্বরো ভবে ॥ ১২ 

লগ্রপতি, ধনপতি, ভাগ্যপতি ও আয়পতি, ইহার! ্চ্চাংশগত বা বৈশেষি- 

কাংশবর্থগত হইলে জাতক কোটীধনেশ্বর হয় ॥ ২ 

লগ্নাংশনাথ-ভাগ্যেশাঃ পরমোচ্চাংশ-সংযুতাঃ। 

বৈশেষিকাংশে লাভেশে তদ। কোটীশ্বরো। ভবেৎ ॥ ১৩ 

লগ্রপতি, লগ্রনবাংশপতি ও ভাগ্যপতি, ইহারা যদি সুচ্চীংশগত এবং আঁয়- 

পতি বৈশেষিকাঁংশগত হয়েন, তবে জাতক কোটী ধনেশ্বর হয় ॥১৩ 



৯৯৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর 

অসংখ্যধন-লাভষোগঃ। 

কন্যায়াঞ্চ যদ! রাছুঃ শুক্রে! তৌমঃ শনিস্তথা । 
 ভত্রজাতস্য জায়েত কুবেরাদধিকং ধনম্ ॥ ১৪ 

যদ্দি কন্া রাশিতে রানু, শুক্র, মঙ্গল ও শনি এই চতুগ্রাহী যে/গ হয়, তবে 
জাতক কুবেরের অধিক অর্থাৎ অসংখ্য ধনেশ্বর হয় ॥ ১৪ 

ভ্রাতৃধনাধিকার-যোগঃ | 

তৃতীয়রাশো ধন-লগ্ননাথো বলাম্বিতৌ পুংগ্রহদৃষ্িযুক্তো। 
তদীশ্বরেণাপি যুতে৷ প্রদৃষ্টৌ ভ্রাতুর্ধনং যাতি ত্বিহাহুরার্ধ্যাঃ ॥১৫ 

বলবান্ ধনপতি ও লগ্রপতি, তৃতীয়স্থ হইয়া! যদি পুংগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা 
তৃতীয়পতি কর্তৃক যুক্ত ঝ দৃষ্ট হয়েন, তবে জাতক ভ্রাতৃধনাঁধিকারী হয় ॥ ১৫ 

তৃতীয়-ভাবাধিপতৌ ধনস্থে তত্র স্থিতে কারকখেচরেন্দরে। 
ৃষ্টে যুতে বা তনুপেন জাতো ভ্রাতুর্ধনং যাতি ত্বিহান্ছরার্ধ্যাঃ ॥১৬ 

যদি তৃতীয় ভাবপতি ঝ ত্রাতৃকীরকগ্রহ, ধনস্থ হইয়াষদি লগ্রপতি কর্তৃক 
ঘুক্ত ব| দৃষ্ট হয়েন, তবে জাঁতক ভ্রাতৃধনাঁধিকারী হয় ॥ ১৬ 

বিস্তাধীশে সোদরেশেন যুক্তে লগ্নস্থে চ ভ্রাতবিত্তং সমেতি। 

মাতৃস্থান-স্বামিন! মাতৃবিত্তং যন্ভাবেশেনান্িতং তদ্ধনং স্তা ॥,৭ 

যদ্দি ধনণতি, তৃতীয় ভাবপতির সহিত যুক্ত হইয়া লগ্নে থাকেন, তবে 
জাতক ত্রাতৃধনাঁধিকারী হয়। সেইরূপ ধনপতি মাতৃস্থানপতির সহিত যুক্ত 
হইয়! লগ্স্থ হইলে মাতৃধনাধিকারী হয়। ধনপতি, যে ভাবপতির সহিত যুক্ত 
হইয়। লগ্নে থাকেন, জ।তক সেই ভাবনির্দিষ্ট ব্যক্তির ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ 

পুত্রর্জিতধন-প্রাপ্তিযোগঃ | 

পুত্রেশ-তশকারক-খেচরাভ্যাং তথাবিধে বিস্তপতৌ বলাট্যে । 
বৈশেষিকাংশে যদি লগ্ননাথে জাতঃ স্বপুত্রার্জিতমেব বিত্বম্। 
পিতুধনং কারক-ভাবপাভ্যাং গুরোঃ সকাশাদপি ধন্দমুূলাৎ ॥১৮ 



সপ্তম অধ্যায় । ১১৭ 

বলবাঁন্ বিভ্পতি, পুত্রপতি ব! পুত্রকারকপ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বাযুক্ত হইলে, 
অথবা লগ্নপতি টবশেধিকাঁংশগত হইলে, জাতক পুনত্রাঞ্জিত ধন প্রাপ্ত হয়। ধন- 

পতি, দশমপতি বা পিতৃকাঁরক গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে, জাতক পিতা ও 
গুরুজনের ধন বা ধর্মমূলাৎ ধনপ্রাপ্ড হয় ॥ ১৮ 

কুটুষ্ব-রক্ষক-যোগঃ | 
কুটুন্বরাশেরধিপে সসৌম্যে কেন্দ্রস্থিতে স্থোচ্চ স্ৃদ্গৃহে বা। 
সৌম্যক্ষযুক্তে যদি জাতঃপুণ)ঃ কুটুন্বসংরক্ষণবাখিলাসঃ ॥ ১৯ 
ঘিতীয়পতি শুতযুক্ত হইয়া কেন্দ্রে উচ্চগৃহে কিন্বা মিত্র বা শুভগ্রহের গৃহে 

অবস্থথন করিলে মানব কুটুম্বরক্ষণশীল, বাকাপটু, পুণ্যবান্ ও বিলাস-সম্পন্ন 
হয় ॥ ১৭ 

কুটু্বনাথে পরমোচ্চযুক্তে দেবেন্দ্রপূজ্যেন সমীক্ষিতে বা। 
তথাবিধে তন্তবনেহপি জাতঃ সহত্ররক্ষো ভবতি প্রতাপৈঃ ॥ ২৪ 

কুটুম্বধিপতি ( দ্বিতীয়াধিপতি ) পরমৌচ্চিস্থানে অথবা দিতীয়স্থানে বৃহস্পতি- 
| দৃষ্ট হইয়া! অবস্থান করিলে নিজ প্রতাপ দ্বারা সহস্র লোকের রক্ষক হয় ॥ ২ ৪ 

পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাত্রাদি-হ্তে ন্বাস্তধনযোগঃ। 

যদ্ব। পিতা বা সহজাতজন্ত্রী পিতৃব্যকো মাতুল-শ্বালকম্চ। 
পিত্রাদিনাথৈঃ সহিতো যদ। স্তাত্বত্তকরন্থং দ্রবিণং নরস্ত ॥ ২১ 

পুত্রেশে স্ত্রীগ্রহে পুরী ভগিনী সহজেশ্বরে । 

মাতৃস্বসা মাতুলেশে পিতৃব্যেশে পিতৃম্বস৷ ॥ ২২ 

জনকেশে শ্বশ্রুহস্তং শ্বশুরো! বা গৃহেশ্বরে । 
লাভেশে শ্ালকী-হস্তে ধনং বাচ্যমশঙ্কিতঃ ॥ ২৩ 

ইতি শঙ্তুহোরায়াম্। 
ধনপতি, যে ভাবপতির সহিত যুক্ত থাকিবেন, জাতকের অর্জিতধন 

তাহারই হন্ডে স্তত্ত হইয়া থাঁকে। অর্থাৎ দশমপতির সহিত যুক্ত হইলে 
পিতার সটদখমপতি স্ত্ীগ্রহ হইলে শীশুড়ীর) হস্তে, চতুর্থপতির সহিত যুক্ত 
হইলে মাতার (চতুর্থপতি পুংগ্রহ হইলে শ্বগুরের ) হস্তে, তৃতীয়পতির সহিত 



১৯৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

কনিষ্ঠ ভ্রাতার (তৃতীয়পতি স্ত্ীগ্রহ হইলে ভগিনীর ) হস্তে, আয় পতির সহিত 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে, পঞ্চমপতির সহিত পুত্রের (ত্ত্ীগ্রহে কন্যার) হস্তে অর্জিত 
ধন ্ন্ত হইয়৷ থাকে । স্ুধীগণ অন্তান্তি ভাবপতির সহিত যোগানুসারে 
ফল কল্পনা করিবেন ॥ ২১ ॥ ২২॥ ২৩॥ 

পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাত্রাদিভিধ ননাশ-যোগঃ। 
র্বার্ঘচিং। নীচারি মৃটভাবন্ছৈদ'গ, যোগাৎ খেচরৈরপি। 

তত্তস্ভাবাধিপৈধিতনাশস্তম্থুখতে! ভবে । 
সহোথ-বন্ধু পুত্রীরি-কলত্রাদেরয়ং ক্রম ॥ ২২ 

ধনপতি, যে ভাবপতির সহিত যুক্ত বা দৃষ্ট হয়েন, সেই ভাবপতি যি 
নীচস্থ, শক্রগৃহগত, শক্রযুক্ত, যষ্ট্টিমাদি কুস্থানস্থিত, বা অন্তগতাদিদোষে 
বিনিষ্ট হয়েন, তবে সেই ভাবপতি দ্বারা জাতকের অর্জিত ধন বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ 

ধননাশ-যোগাঃ | 

.পারিজাতে। ধনেশে ব্যয়-ষষ্টস্থে ব্যয়েশে বিস্তগেহথবা । 
লাভেশে রিপুরন্ধস্থে ব্যয়ে বা ধননাশনম্ ॥ ২৫ 
ব্যয়ভাবগতে জীবে বিত্তেশে বলবর্জিতে। 

শুভৈরনীক্ষিতে লগ্নে বিত্তনাশং বদেছধঃ ॥ ২৬ 

সূর্ধ্যার সিংহীস্থৃত-সূর্্যপুত্রৈধনালয়ং ততসহিতং প্রদৃষ্টম্। 
নরম্তদ। স্যাদ্ দ্রবিণেন হীনঃ কৃশেন্দুনা বা সহিতঞচ পরষ্টম্ ॥ ২৭ 
কোষস্থিতঃ শীতলভানুসূনুশ্চদ্রেণ দৃষ্টো ধনহানিকৃ ্তা। 
কৃশঃ শশাঙ্কে। ধনভাবসংস্থো বুধেন দৃষ্টোইপি ধনাদিকানাম্। 
প্রাগর্জিতানাং কুরুতে 'বিনাশং নবীনবিত্ব-প্রতিবর্ধনঞ্চ ॥ ২৮ 

অতঃপর ধননাশ-যোগ কথিত হইতেছে ;--ধনপতি দ্বাদশ বা হষ্ঠে, ব্যয়পতি 
ধনে অথবা আয়পতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা ঘ্বাদশে থাকিলে ধননাঁশ হয়। যদি বৃহস্পতি 

হাশে থাকেন ও ধনপতি বলহীন হয়েন এবং লঞ্চে শুভগ্রহের দুষ্ট 



সপ্তম অধ্যায়। ১৯১ 

ন| থাকে, তবে ধননাশ হয়। যদি ধনস্থানে রবি, যঙ্গল, রাহ, শনি ৰা ক্ষীণ 

চন্্র, ইহার অন্যতমের যোগ ব! দৃষ্টি থাকে, তবে জাতক ধনহীন হয়। চঙ্্র- 

ষ্ট ধনস্থ বুধগ্রহ, ধনহানিকাঁরক হয়েন। যদি বুধৃষ্ট ক্ষীণচন্ত্র ধনস্থ/নে থাকেন, 
তবে পূর্বাঞ্জিত ধনের বিনাশ এবং নৃতন ধনের বৃদ্ধি হয়। ২৫,২৬।২৭1২৮। 

রাঁজদণ্ডে, ধননশ-যোগাঃ | 

ধন-ব্যয়েশো ব্যয়-বিত্তসংশ্থো লগ্নেশ্বরেণাপি নিরীক্ষিতৌ চেগ। 
লগ্লাধিপে নাশগতে সপাপে রাজ্ঞং প্র কোপাদ্ধননাশমানঃ ॥ ৯ 

যদি ধনাধিপতি ব্যয়স্থানে এবং ব্যয়াধিপতি ধনস্থানে অবস্থান করিয়! 

লগ্াধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, অথব! লগ্নাধিপতি পাপগ্রহযুক্ত হইয়া! অষ্টমস্থ হয়েন, 
তাহ! হইলে রাজার প্রকোপে জাতকের ধননাশ হয় ॥ ২৯ 

ধনায়পৌ ভূমিজ-দৃষ্টিযুক্তে ক্রুরাংশগৌ হীনবলৌ সপাপৌ। 
চৌরাদি-ভাবাধিপদৃষ্টিযুক্তৌ চৌরাগ্রি-ভূপৈধধননাশমেতি ॥ ৩০ 

যদি ধনপতি ও আয়পতি মঙ্গল কর্তৃক দুষ্ট অথবা যুক্ত, ্ুরগ্রহাংশগত, 
পাপযুক্ত এবং হীনবল হইয়! যদি চৌরাদি ভাবাধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট ব। যুক্ত হয়েন, 
তাহা হইলে চৌর, অগ্নি এবং রজদ্বার৷ ধননাশ হয় ॥ ৩০ 

ধণগ্রস্ত-যোগঃ । 

খণগ্রন্তে ধনে পাপে লয়েশে ব্যয়সংযুতে। 
কন্মেশে লাভনাথেন যুতে দৃষ্টে বিশেষতঃ ॥ ৩১ 
দিনেশকরলুপ্তস্ত ধনেশো নীচরাশিগঃ । 
পাপান্থিতে ধনে রন্ধে, খণগ্রস্তে! ভবেন্নরঃ ॥ ৩২ 
ধনেশে নীচরাশিল্ছে ক্রুরবন্ট্যংশসংযুতে। 

লাতেশেহপি তথা যুক্তে খণগ্রস্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৩ 

যদি ধনস্থান পাপযুক্ত হয় এবং লগ্পপতি ব্যয়স্থানগত হয়েন, অথবা কর্ম 

পতি লাঁভপতির সহিত যুক্ত হয়েন, তবে জাতক খণগ্রস্ত হয়। যদি ধনপতি, 



২০০ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

নীচস্থ বা অন্তগত হয়েন, অথবা দ্বিতীয় ও অষ্টমস্থান যদি পাপযুক্ত হয়, তবে 

জাতক খগগ্রন্ত হইয়া! থাকে। যদি ধনপতি বা আয়পতি নীচস্থ হইয়া! 

ক্ুরষধ্্যংশগত হয়েন, তবে জাতক খগগ্রন্ত হয় ॥ ৩১ । ৩২ । ৩৩, 

নেত্রপীড়া-যোগঃ। 

শন্যার যোগে গুলিকেন যুক্তে নেত্রেশ্বরে তত্র তু নেত্ররোগঃ । 

নেত্রে যদা পাপবন্ত্বযোগে যমেন দৃষ্টে সতি রুগ্ননেত্রঃ ॥ ৩১ 
শনি, মঙ্গলযুক্ত হইলে কিন্বা নেত্রীধিপতি অর্থাৎ দ্বিতীয়পতি, দ্বিতীয় স্থানে 

শনিযুক্ত হইলে চক্ষুরোগ হইয়া থাকে । দ্বিতীয় স্থানে বহুপাপগ্রহযুক্ত হইলে 
এবং তথায় শনির দৃষ্টি থাকিলে জাতক চক্ষরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ 

মুখেশে কেন্দ্রভাবস্থে শুভগ্রহনিরীক্ষিতে। 
মুখে সৌম্যযুতে বাপি স্ুমুখঃ ম নরোতভবেত ॥ ৩৫ 

২য় স্থানে জাতকের মুখের বিচার হয়। দ্বিতীয়পতি গুভগ্রহদৃষ্ট হই! 
কেন্দ্রে অথব| দ্বিতীয় স্থানে শুভগ্রহযুক্ত হইয়! অবস্থান করিলে জাতকের 
নন্দর মুখ হয় ॥ ৩৫ 

পাপৈযু'তে মুখস্থানে তন্নাথে পাপসংযুতে। 
নীচরাশিগতে বাপি ছুমুখিঃ পাপবীক্ষিতে ॥ ৩৬ 

দ্বিতীয় স্থানে পাঁপগ্রহ থাকিলে কিম্বা! দ্বিতীয়াধিপতি পাপযুক্ত অথবা! পাপ. 
ৃষ্ট হইয়! নীচরাশিগত হইলে জাতক মুন্দমুখসম্পন্ন হয় ॥ ৩৬ 
বাক্স্থানপে যষ্ঠগতে সরাহো রাহুস্থিত্াধিপসং যুতে বা। 
দত্তম্ত রোগঃ পতনঞ্চ তেষাং ভূক্তৌতয়োর্ব্বা প্রবনস্তি তজজজাঃ ॥ ৩৭ 

যদি দ্বিতীয়পতি রাহ্যুক্ত হইয়! যষ্ঠে অথবা রাহুর অবস্থিতিভবনাধিপতির 
সন্থিত একত্র অবস্থান করে, তাহা হইলে দশান্তর্দশায় দত্তরোগ এবং দত্তের 
বিনাশ হয়, ইহ! জ্যোতির্বিদ্গণ বলিয়! থকেন ॥ ৩৭ | 

ইন্বর্ক-সংযুক্ত-হরো৷ বিলগ্নে শন্যারদৃষফ্টেহক্ষিবিনাশমাহঃ। 
গুভাশুতৈবু'ঘদলোচন; স্যাচ্ছুতৈর্ন দাষঃ সহিতেক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৩৮ 



সপ্তম অধ্যায় । ২০১ 

নিমীলিতাক্ষশ্চ ধনে সপাপে তদীশ্বরেহশোভন-ৃষ্িযুক্তে । 
লগ্নাধিপে পাপবহুত্বযোগে ঘমেন দৃষ্টে স তু রোগনেত্রঃ ॥ ৩৯ 
স্বাস্তাধীশো ত্রিকস্থৌ কবি-তনুপ-যুতে৷ স্তাত্দা নেত্রহীনঃ ৷ 
চন্দ্রঃ পাঁপেন যুক্তে! ধনতবনগতঃ শুক্রযুউনেত্রহীনঃ ॥ ৪০ 
শুক্রেণ যুক্তে। যদি নেত্রনাথঃ শুক্রন্ত বাক্ষণ'দ গৃহত্রয়স্থঃ। 
সন্বন্ধ্যপি হ্যাদ্ ষদি দেহপেন নেত্রং বিধত্তে বিপরীতভাবম্ ॥৪১ 
তত্র স্থিতৌ চন্দ্ররবি নিশান্ধং জাত্যন্ধতাং নেত্রপ-দেহপার্কাঃ | 
পৈত্রক্ষ নাথেন যুতাস্তদান্ধং কুরববন্তি মাত্রাদিফলং তথেঘৃক্ ॥ ৪২ 

বুদ্ধদলোচন 9 'অক্ষিবিনাশযোগ )__সিংহলগ্রস্থ রবি ও চন্দ্র, শনি ও 
মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে চক্ষু; নাশ এবং শুভাগুভ গ্রহনৃষ্ট হইলে বু্ধদলোচন হয়; 
কিন্তু কেবল শুভদৃষ্ট হইলে উক্ত অশুভ ফল হয় না ॥ ৩৮ ॥ যদি ধনস্থ(ন পাপযুক্ত 
এবং দ্বিতীয়পতি অগুভবুষ্ট হয়েন, তবে জাতক নিমীলিতাক্ষ ( সঙ্কুচিতচক্ষুঃ ) 
হয়। লগ্রপতি বহুপাপ গ্রহের সহিত যুক্ত হইয়া শনি [ৃষ্ট হইলে নেত্ররোগী হয় ॥৩৯া৷ 
দ্বিতীয় ও দ্বাদশপতি, শুক্র 'ও লগ্পপতির সহিত যুক্ত হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম বা 
দবাদশস্থ হইলে নেত্রনাশ হয়। পাপযুক্ত চন্দ্র, শুক্রযুক্ত হইয়! ধনস্থ হইলে নেত্র- 
নাশ হয় ॥ ৪০ ॥ যদি শুক্রযুক্ত অথব! শুক্র-ক্ষেত্রস্থ দ্বিতীয়পতি, ষষ্ঠ, অষ্টম বা 
দ্বাদশস্থ হইয়া! লগ্রপতির সন্বন্ধী হয়েন, তবে চক্ষুঃ বিপরীত ভাবাপন্ন হয় ॥ ৪১ ॥ 

উক্ত যোগে দ্বিতীয়পতি, রবি ও চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইলে, জাতক নিশান্ধ 
এবং রৰি ও লগ্রপতির সহিত যুক্ত হইলে জল্মান্ধ হইয়া! থাঁকে। উক্ত ঘোগ- 
কারক গ্রহগণ পিতৃ-মাত্রাদি-নাথের সহিত যুক্ত হইলে, স্থ্ধীগণ পিতৃ-মাত্রাদি 

সন্বন্ধেও উক্ত যোগোখফল কল্পনা করিবেন ॥ ৪২ 

পারিজাতে । বাগভাবেশে রাহুযুক্তে চ দুঃস্থ 

রাহ্বাক্রাস্ত-স্থান-নাথান্থিতে চ। 

পাকে ভুক্তো তন্ত দস্তাময়ঃ স্তাৎ 
জিহবারোগং তারকাসূনু-ভুক্তো ॥ ৪৩ 

গ্র--২৬ | 
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সর্ধার্থচি বাক্স্থানপেনাপি যুতোইরিনাথ- 

স্তদ্ ভাবপস্থাংশপ-যুস্তনাথঃ ৷ 
স্ষ্ঠেশ্বরেণাপি যুতঃ স্বভুক্তো 
দদ্তাদিরোগঃ পতনঞ্চ তেষাম্ ॥ ৪৪ 

দত্ত-জিহ্বা-:বাগযোগ +ঘদি দ্বিতীয়পতি রাহুযুক্ত অথবা রাহুস্থিত 
রাঁশির অধিপতিযুক্ত হইয়া, যষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকেন, তবে সেই দ্বিতীয় 
পতির দশা বা অন্তর্দশায় দস্তরোগ হয়। উক্ত ষোগে দ্বিতীয়পতি বুধগ্রহ 
হইলে সেই বুধের দশান্তর্দশায় দস্তরোগ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ 

যদ্দি দ্বিতীয়পতি ষষ্ঠপতির সহিত যুক্ত হয়েন, 'অথব! দ্বিতীয়পতিস্থ নবাংশ 

পতি.যে রাঁশিতে থাকেন, দেই রাশির অধিপতি যদি ষষ্টপতির সহিত যুক্ত 
হয়েন, তবে সেই গ্রহের ও দ্বিতীয়পতির দশাস্তর্দশ|য় দস্তাদি-রোগ বা দত্ত 
পতন হয় ॥ ১৪ 

গলরো গ-যোগ? | 

রাভু-দ্বিতীয়গুহপো সহজেশুক্তো । 
জাতঃ সমেতি গলরোগমতীবকষ্টম্ ॥ ৪৫ 

গল-রোগযোগ ।-যদ্দি বাহুযুক্ত, দ্বিতীয়পতি, তৃতীয়পতির সহিত যুক্ত 

হয়েন, তবে দ্বিতীয়পতির দশায় তৃতীর়পতির অন্তরে, জাতক গলরোগে 
অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ 

কুকধুর-সর্পভয়-যোগঃ ৷ 

পাপেক্ষিতে রবিস্বুতে ধনরাশিযুক্তে 

পাপান্থিতে শুনক ভীতিমুপৈতি মর্ত্/ঃ। 
তন্ভাবনাথ-সহিতে দিননাথপুত্রে 

দৃষ্টেহথব৷ শুনক-ভীতিমুপৈতি মর্ত্যঃ ॥ ৪৬ 
রাহো দ্বিতীয়ে গুলিকেন দৃষ্টে যুক্তেহথব! দর্পভয়ং বদন্তি ॥ ৪৭ 



সপ্তম অধ্যায় ২৬৩ 

কুকুরসপভয়-ধোগ যদি পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট শনি ধনস্থানে থাকেন, 
অথবা যদি দ্বিতীয়পতি, শনি কর্তৃক দৃষ্ট বা! যুক্ত হয়েন, তবে কুকুরভয় হয় ॥৪৩1 

যদি গুলিকযুক্ত রাঁহু দ্বিতীয়ে থাকেন, তবে সর্পভয় হয় ॥ ৪৭ 

গ্রহণী সম্নিপাতাদি-রোগযোগঃ | 

বিধুন্তদে বা সবিতাত্মজে ধনন্ছে সংগ্রহণীরুজার্তঃ ॥ ৪৮ 

স্যাদন্তরো দস্তরুগার্দিতো বা 

সিংহীযুতে চেদ্ধনভাবসংশ্ছে । 
তত্রস্থিতেইজে খলু শীতদোষঃ 

স্যাৎ সন্নিপাতা শ্রয়ধুঙনরঃ স্যাত ॥ ৪৯ 

রা বা শনি, ধনস্থ হইলে গ্রহণী রোগ হয় ॥ ৪৮ 

রাহু ধনস্থ হইলে জাতক দস্তরোগার্দিত হয়। রা্যুক্ত চন্দ্র ধনস্থ হইলে 

শীতদোষ ও সম্নিপাত রোগ হয় ॥ ৪৯ 

কুভোজন-যোগঃ । 

ঞুভোজী ভূক্তিনাথে তু শন্তার-গুলিকা ম্িতে। 

নীচ শত্রু যমাংশাদো শুভদৃষ্টি-বিবজ্জিতে ॥ ৫০ 

যদি দ্বিতীয়পতি, শনি মঙ্গল বা গুলিকযুক্ত হইয়া, শীচাংশ, শক্রনবাংশ ঝা 

যমাংশাদিস্থ হয়েন এবং শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট ন| হয়েন, তবে জাতিক কুদ্রব্য- 

ভোজী হয় ॥ ৫» 

শীঘ্রভোজন-যোগঃ। 

ভদীশে শুভসংযুক্তে শীঘ্রভুক্ বলসংযুতে । 
দ্বিতীয় শুভরাশো বা শুভখেচর-সংযুতে ॥ ৫১ 

যদ্দি বলবানু দ্বিতীয়পতি শুভগ্রহযুক্ত হয়েন, অথব! ধনস্থান শুভগ্রহের 

ঙ্গেত্র হয় ও তাহাতে শুভএহের যোগ থাকে, ভবে জাতক শীগ্রভোজী হয় ॥ ৫১ 
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বিলম্ব-ভোজনযোগঃ । 

তদীশে চররাশো বা ভূক্তো বা তাদৃশগ্রহে । 
তদীশে পাপসম্বন্ধে চিরভোক্তা তু দুষক£ ॥ ৫২ 

যদি ধনস্থান চররাঁশি হয় বা চরগ্রহযুক্ত হয় এবং ধনপতি, পাপগ্রহ 
কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত অথবা পাঁপক্ষেত্রস্থ হয়েন, ভবে জাতক বিলম্বভোজী ও 
ভোজ্যনিন্দক হয় ॥ ৫২ 

মুখছুরগন্ধ-যোগঃ । 

শনিগৃহে শনিহদ্দগতেইপিবা ভবতি চন্ত্রগৃহেইপ্যথ ভার্গবে। 
অজগতে বপুষীন্দ্ুগতে বুধে রিপুপতৌ৷ চ মুখপ্য বিগন্ধতা ॥ ৫5 
যদি শুক্র, চন্দ্র ব! শনির ক্ষেত্রে কিন্বা শনির হদ্দায় থাকেন, তবে জাতকের 

মুখে ছুর্গন্ধ হয়। চন্ত্রযুক্ত শুক্র মেষস্থ হইয়া লগ্নগত হইলে, অথব! বুধ শষ্ঠপতি 
হইলে মুখে হুর্গন্ধ হয় ॥ ৫৩ 

_.. অসত্যবাগ থোগঃ। 

পরাশরঃ। ধনেশে পাপসংযুক্তে ধনে পাপসমহ্থিতে । 
অসত্যবাদী পিশুনঃ পবনব্যা ধিসংযুতঃ ॥ ৫9 

যদি ধনপতি ও ধনস্থান, পাঁপযুক্ত হয়, তবে জাতিক মিথ্যাবাদী, খল- 
স্বভাব 'ও বায়ুদোষজ-রোগপীড়িত হয় ॥ ৫৪ 

কপ্ট-যোগঃ। 
সঙ্ঞে-কুজে কপটকৃচ্চ বুধে বলাট্যে 
ক্র,রাম্থিতেহধবযুজি ভূমিন্থতে তৃতীয়ে। 

ভূুকেন্ত্রপেইথ নবমাধিপতৌ চ যষ্ঠে 
মেষে বুধে কপটলেখকরে! নরঃ স্যাৎ ॥ ৫৫ 

যদি মঙ্গল বুধযুক্ত হয়েন, তবে জাতক কপটা হয়। (সেইরূপ বলবান্ 
বুধ, পাপযুক্ত হইয়া নবমস্ত হইলে এবং শুভগ্রহ-ৃষ্টিবিহীন মঙ্গল তৃতীয়স্থ 
হইলে; এবং চতুর্থভ/বপতি ঝ| নবমতাবপতি ষষ্ঠগত, হইলে, জাতক কগটা 
হয়। বুধ মেষস্থ হইলে কপটলেখকর হয় ॥ ৫৫ 



সগ্ডম অধ্যায়। ২০৫ 

তস্কর-যোগঃ | 

থন্দে বুধে তুধ্যগতে চ চন্দ্র 

দ্রোহাৎ পরদ্রব্যমুপাদদাতি । 

কুজে তৃতীয়েইথ বুধে »চন্দ্রে 
রিপৌ বিলগ্লাধিপতো বুধে বা! ॥ ৫৬ 

চন্দ্র-জ্কারৈঃ শুভদৃশমৃতে কেন্দ্রগৈস্তস্করঃ স্যাৎ, 

ছ্যনে মন্দে শশি-কুজ-বুধৈবাঁক্ষিতে তু প্রসিক্গঃ। 
ভৌমে কেন্দ্রে গুরু-সিত-দৃশা বঙ্ধিতেহস্তে জ্ঞ-ভৌম 
ক্ররৈরিন্দৌরপি রিপুদৃশা জ্ঞার-চন্দরাক্কি-ুক্ত্া ॥ ৫৭ 

দমে বুধ ও চতুর্থে চন্দ্র থকিলে, জাতক দ্রোহবশে পরদ্রব্য অপহরণ 

করে। চন্দ্রযুক্ত মঙ্গল তৃতীয়স্থ, অথবা চন্্াযুক্ত বুধ হষ্ঠস্থ, কিম্বা লগ্রপতিযুক্ত 

বুধ ষষ্টস্থ হইলে জাতক তস্কর তয় ॥ ৫৬ 

যদি চন্দ্র, বুধ ও মঙ্গল, শুভছৃষ্টি বিহীন হইয়। কেন্্রস্থ হয়েন, তবে জাতিক 

তস্কর হয়) যদি সপ্তমস্থ শনি, চন্দ্র মঙ্গল ও বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, তবে 

জাতক প্রসিদ্ধ চোর হয়। যদি কেন্দরস্থ মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্র কর্তৃক দৃ্ট 
ন! হয়েন, অথবা যদি 'লগ্স্থ চন্দ্র, সপ্তমস্থ বুধ, মঙ্গল '৪ শনি কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, 

কিম্বা ষদি শনি, বুধ, চন্দ্র 'ও মঙ্গল এক রাশিতে যুক্ত হয়েন, তবে জাতক 

তষ্কর হয়। ৫৭ 

গণিতজ্ব-যোগঃ | 

কেন্দ্র-ত্রিকোণগে জীবে শুক্রে স্বোচ্চং গতে যদি । 
বাগভাবপেন্দুপুত্রে বা গণিতজ্ঞেো৷ ভবেন্নরঃ ॥ ৫৮ 

গণিতজ্ঞো ভবেজ্জাতো বাগভাবে ভূ'মনন্দনে | 
সসৌম্যে বুধসংঘৃষ্টে কেন্দ্রে বা ভূমিনন্দনে ॥ ৫৯ 
শনাবষ্টম-সংযুক্তে গণিতজ্ঞে। ভবেন্নরঃ ॥ ৬০ 



২০৬ জে।তিষ-প্রভাকর | 

বৃহস্পতি, কেন্দ্র বা ত্রিকোণস্থ ও শুক্র উচ্চস্থ হইলে, অথব। দ্বিতীয়পতি বুধ 

উচ্চস্থ হইলে জাতক গণিতজ্ঞ হয় ॥ ৫৮ ॥ যদি বুধযুক্ত বা বুদৃষ্ট মঙ্গল দ্বিতীয়ে 
বাকেন্দ্রে থাকেন, তবে জাতক গণিতজ্ঞ হয় ॥ ৫৯ ॥ যদি দ্বিতীয়পতি বুধ 

উচচস্থ, বৃহস্পতি লগ্রস্থ ও শনি অষ্টমস্ত হয়েন, তবে জাতক গণিতজ্ঞ হয় ॥ ৬০ 

যুর্তিসমন্বিত-বাগ্িযোগঃ | 
বাক্শ্থানপে সৌম্যযুতে ত্রিকোণে 
কেন্দরন্থিতে তুঙ্গসমন্থিতে বা। 

শুভেক্ষিতে পুংগ্রহযোগযুক্তে 
বাশ্ীভবেদ্যুক্তিসমন্থিতোহসৌ ॥ ৬১ 

বাকৃস্থানীধিপতি অর্থাৎ দ্বিতীয়াধিপতি শুভ গ্রহযুক্ত, ত্রিকোণগত, কেন্দ্র- 

স্থিত, উচ্চ ভবনস্থ, শুভগ্রহদৃষ্ট অথব| পুরুষগ্রহযুক্ত হইলে, মানব যুক্তিযুক্ত 
বা হয় ॥ ৬১ 

চং-চিস্ত।। 

কল্পতরৌ। 

অথ ধনভাবে রব্যাদি-গ্রহযোগফলম্ । 

ধনে যস্ত ভানুঃ স ভাগ্যাধিকঃ 

স্যাচ্চতুস্পাৎ স্তুখং সন্যয়ে স্বঞ্চ যাতি। 

কুটুন্বে কলিজা য়য়া জায়তেহপি 
ক্রিয়া-নিক্ষল। যাতি লাভপ্য হেতোঃ ॥ ৬২ 

ধনে কাশ্যপেয়ে নরাণাং মুখে বৈ 
ভবেল্লাস্থনং তৈলিজাতং স্ুবক্ত-ম্। 

সসৌম্যে রবে তত্র সেবাপরঃ | 
স্যাদ্ধনং ন স্থিরং বৈ প্রিয়াহুঃখ ভাক্ স্যাৎ। 

ধনে যন্য সূর্ধ্যে কুটুম্বাদি-হানির্ভবেৎ 
পাপখেটাম্বিতে বৈ বিশেধাৎ। 



সপ্তম অধ্যায়। | ২০+ 

যদ সৌম্যখেটে যুতে চেদ্ধনাপ্তিঃ 
সরাহো। বিশেষাদ্ ভবেন্মূলচ্ছেত্তা ॥ ৬৩ 

ূর্ণবলশালী রবি ধনভ।বন্থ হইলে জাতক অতি ভাগাবান্ হইবে। গবাদি 
চতুষ্পদ জন্ক হইতে উদ্ত ব্যক্তি সুখলাঁভ করিবে। তাহার সঞ্চিত অর্থ সৎকার্ষে 
ব্যরিত হইবে। স্বীয় পত্বীর জন্য আম্বীযগণের সহিত বাদ-বিসম্বাদ ঘটিবে। 

লাঁভ হেতু তাহার কৃতকর্ম্মও স্বকীয় দর্প বশতঃ নিক্ষল হইবে ॥ ৬২ 

সে স্ুমুখ হইবে ও তাহার মুখে তিলচিহ্ন থাকিবে । বুধযুক্ত রবি ধনস্থ 

হইলে জাতক সেবাঁপর, স্ত্রীনিমিত্ত ছুঃখভোগী ও অস্থিরধন হয়। পাঁপযুক্ত রবি 
ধূনস্থ হইলে কুটুন্বহানি, রান্ছযুক্ত রবি ধনস্থ হইলে সমূলে ধননাশ, আর শুভযুক্ত 
রবি ধনস্থ হইলে ধনগ্রাপ্তি হয় ॥ ৬৩ 

ধনভাবস্থ-চন্দ্রফলমূ । 

চংচিস্তা। হিমাংশো বন্ধস্থানগে ধান্যলাভঃ 

শরীরেহতিসৌখ্যং বিলাসাঙ্গনানাম্। 

কুটুম্বে রতির্জায়তে তস্য তুস্ছ। 

বশং দর্শনে যাতি দেবাঙ্গনাপি ॥ ৬৪ 

জাতকাভঃ ৷ স্ুখাত্মজ-দ্রব্যুতে| বিনীতো 

_. ভবেন্নরঃ পুর্ণ বিধো দ্বিতীয়ে। 
ক্মীণে স্ফলদ্বাগবিধনোহইল্ল- 

ুদ্ধিনূর্ণনাধিকন্ত্ে ফলতারতমা ম্॥ ৬৫ 
চন্দ্র ধন্ভাবগত হইলে জাতক ধান্তলাভ করে, শরীরন্থথে সুখী থাকে ১ 

স্রীবিল|স প্রাপ্ত হয়। আতম্মীয়গণের প্রতি তাহার বিশেষ প্রীতি থাকে না। 

সে বিশেষ রূপবাঁন্ হয়, এমন কি দেবাঙ্গনাগণও তাহাকে দেখিলে বশীভূত 

হইয়া! পড়ে ॥ ৬৪ 

পর্ণচন্ত্র ধনস্থ হইলে, জাতক স্থুখী, পুত্রবান্, বহঙ্রব্যুক্ত ও বিনীত হয়, আর 
ক্গীণচন্দ্র ধনস্থ হুইলে। স্থলিতবাঁকা, নিধন ও অল্পবুদ্ধি হয়.। শুক্লাষ্টমীর 



২০৮ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর |. 

শেষার্দ হইতে কৃষণাষ্টমীর পূর্ব পর্য্যন্ত চন্দ্রের পূর্ণ, তত্র ক্ষীণত্ব ইহা পূর্বের 

বসা হইয়াছে। ক্ষীণপূর্ণত্বের মধ্যবর্তী চন্দ্রের ফল, নৃনাধিক তারতম্যে হইয়া 

থাকে ॥ ৬£ ূ 

ধনভ1বন্থ-কুজফলম্ 

চং-চিস্তা। ভবেত্তপ্য কিং বিদ্কমানে কুটুন্থে 
ধনেহঙ্গারকে। যস্য লন্ধে ধনে কিং । 

যথা ত্রায়তে মর্কটঃ কহারং 
পুনঃ সম্মুখং কো ভবেদ্ বাদভগ্নঃ ॥ ৬৭ 

হোরারত্ে। কৃষিকে বিক্রয়ী ভোগী প্রবাসী খণবিত্তবান্। 

ধাতুবাদ-ক্রিয়াযুক্তে। দ্যতকারোহর্থগে-কুজে ॥ ৬৭ 

মঙ্গল জন্মকুগুলীতে যাহার দ্বিতীয়ভাবে অবস্থিত, তাহার কুটুম্ব/দি প্রতি- 
পাল্যগণের বিদ্বমন্ থাকিবার আব্গ্রকতা কি? তাহার উপাঞ্জিত ধনেই বা 

প্রয়োজন কি? বানরের গলায় কণটহার আরোপিত করিলে সে যেমন তাহা! 

যত্বে রক্ষা করে, উক্ত কৃপণও সেইরূপ ধন রক্ষা! করে মাত্র। (তাহার অর্থ 

পোষ্যবর্গের পোষণে বৰ নিজের ভোৌগার্থ ব্যবস্ৃত হয় না, এইভাব)। তর্কে 

পরাজিত হইয়া কে তাঁহার সন্ুখে সমাগত হইতে পারে? অর্থাৎ পুনর্ববার 

বিবাঁদার্থ কেহই সম্মুখে উপস্থিত হয় না ॥ ৬৬ 

মঙ্গল ধনস্থ হইলে জাতক কৃষিকর্ম্মকারী, বিক্রপ্কারী, ভেরী, প্রবাসী, 

ধর্ণকৃত ধনে ধনী, ধাতুপরীক্ষক ও পাশাদি ক্রীড়ক হয় ॥ ৬৭ 

ধনভাবন্থ-বুধফলমূ। 

চংচিন্তা। ধনে বুদ্ধিমান বোধনে বাছুতেজাঃ 
সভাসঙ্গতো। ভাসতে ব্যাস এব। 
পৃথুদারতা৷ কল্পবৃক্ষস্য তদ্ 
বুধৈর্ভণ্যতে ভোগতঃ ঘট্পদোহয়ম্ ॥ ৬৮ 



সপ্তম অধ্যায় । ২৪৯ 

বুধ ধনভাবস্থ হইলে, জাতক বুদ্ধিমান্ বাছুবনসম্পন্ন এবং পঙ্ডিতসমাজে ব্যাস 
সদৃশ শোভ। প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়! থাকেন যে, উক্ত বাক্তি ্রমরের স্তায় 
সকন প্রকার ভোগ্য বিষয়ে রসগ্রাহী এবং কল্পতরুতুল্য দানশীল হয় ॥ ৬৮ 

' ধনভাবন্থ-বৃহম্পতিফলমূ । 

চ-চিত্তা। কবিত্বে মতিদগুনেতৃত্বশক্তি 
মুখে দোবধূক্ শীঘভোগার্ত এব । 
কুটুন্বে গুরো কষ্টুতে। দ্রব্যলব্ধিঃ 
সদা নে! ধনং বিশ্রমেদ যত্বতোহপি ॥ ৬৯ 

হোরারত্বে । লক্ষমীবান্ নিত্যমুৎসাহী ধনস্থে দেবতাগুরো। 

বুধধৃষ্টে তু নিঃস্বঃ স্যাদিতি সন্যং প্রভাষতে ॥ ৭০ 

বৃহম্পতি ধনস্থ হইলে কাব্যকরণে মতি এবং রাজকাধ্যে সামর্থ্য জন্মে। 
সে ব্যক্তি বাচাল কিন্বা মুখরোগী হইবে। স্ত্রীসহবামে অল্পক্ষণেই কাতর 
হইয়! পড়িবে। সে ব্যক্তি অতি কষ্টে ধনোপার্জন করিবে এবং বিশেষ যত্ত 

করিলেও ধন সঞ্চম করিতে পারিবে না ॥ ৬৯ ৃ 

বৃহস্পতি ধনস্থ হইলে জাতক লক্ষীবান্ ও নিত্যোৎ্পাহী হয়। সত্যাচার্যয 
বলেন, বুধদৃষ্ট বৃহস্পতি ধনস্থ হইলে জাতক নিঃস্ব হয় ॥ ৭০ 

ধনভাবস্থ-শুক্রফলম্ । 

চংচিন্তা। মুখং চারুভাষং মনীষাপি চাব্ৰা 
মুখং চারু চারূণি বাসাংসি তস্য | 

কুটুণ্বস্থিতঃ পুর্ববদেবস্থ পুজ্যঃ 
কুটুম্েন কিং চারু চা্বজি-কামঃ ॥ ৭১ 

শুক্র দ্বিতীয় ভাবস্থ হইলে জাঁতক অতি মিষ্টমুখ হয়। তাহার বুদ্ধি অতি 
তীক্ষ কিম্বা ধর্মপথাবলম্িনী হয়। মুখশ্রী অতি সুন্দর হয়। সেব্যক্তি সুন্দর 
বন্বাদি ব্যবহার করে, আশ্বীক্বর্ণে বিশেষ শোভমান থাকে এবং চার্বঙ্গী 
কামিনীগণে অনুরক্ত হয় অর্থাৎ উত্তম স্ত্রী সভ্ভোগী হয় ॥ ৭৯ 

গ্র--২৭ 
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ধনভাবস্থ-শনিফলম্ । 

চংচিন্তা। সুখাপেক্ষরা বজ্জিতোহসৌ কুটুম্বাৎ 
কুটুন্বে শনে বস্ত কিং কিং নভূঙ.ক্তে। 
সমং ব্যক্তি মিত্রেণ তিক্তং বচোহপি 

প্রসাক্তং বিনা লোহকং কে। লভেত ॥ ৭২ 

শনি ধনস্থ হইলে জাতক স্বকীয় সুখলাভেচ্ছায় স্বজন হইতে বিযুক্ত হয়। 
সেকোন্ দ্রব্য না ভোজন করে? অর্থাৎ তাহার খাগ্যাখাদ্য বিচার থাকে 

না। অতি রূঢ় এবং কটুভাষী হইলেও মিত্রের সহিত কটুক্তি করে না। 
শনি ধনস্থ না হইলে, লৌহক ধনাদি বিন পরিশ্রমে আর কে লাভ করিতে 

পারে? অর্থাৎ একমাত্র ,ধনস্থ শনিগ্রহই, লৌহ্কাঁদি ধনের বা লৌহসমুভূত 
ধনের প্রাপ্তিকারক হয়েন ॥ ৭২ 

ধনভাবস্থ-রাঁহুফলম্। 

জে।াতি-কল্পলঃ | মণ্স্থ-মাংস-ধনে। নিত্যং নখচ্মাস্থি-বিক্রয়ী | 

চৌরিক বিত্বজীবী চ রাহো ধনগতে নরঃ ॥ ৭৩ 

জন্মকালে রাহু ধনস্থানে থাকিলে, মনুষ্য মত্স্ত মাংস দ্বারা ধনশালী, এবং 
নখ, চর্ম ও অস্থিবিক্রয়ী হইবে। বিশেষতঃ সেই ব্যক্তি চৌর্যযবৃত্তিদ্বারা জীবিকা 

নির্বাহ করিবে ॥ ৭৩ 

ধনভাবস্থ-রাহুফলম্ ৷ 

চংচিস্তা। কুটুম্বে তমে। নন্টভূতং কুটুন্বং 
ম্বষা ভাষিতা নির্ভয়ে বিত্তপালঃ। 

স্ববর্গ-প্রণাশে। ভয়ং শন্ত্রতশ্চে- 

দবশ্যং খলেভ্যে। লভেৎ পারবশ্যাং ॥ ৭৩। ১ 

রাহ ধন্ভাবগত হইলে মনুষ্যের কুটুত্ষগণ বিনষ্ট প্রায় হয়। সে ব্যক্তি 

অমৃতভাষী, নির্ভয় এবং ধনরক্ষক মাত্র (কৃপণ) হয়। তাহার বন্ধুবর্গের বিনাশ 
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হয়। শন্তরাদি হইতে ভয় হয়" এবং ছুষ্টজন হইতে“ তাহাঁকে অধীনতা কিন্ব। 

কাঁরাবাসাঁদিজনিত কষ্ট সহা করিতে হয় ॥ ৭৩। ১ 

ধনভাবস্থ-কেতৃফলম্ । 

চংচিস্তা। ধনে কেতবঃ ব্যগ্রতা কিং নরেশাৎ 

ধনে ধান্যনাশে মুখে রোগকৃচ্চ। 
কুটুম্বািরোধো৷ বচঃ সৎকুতে। বা! 
ভবেৎ শবে গৃহে সৌম্যগেহেহতিসৌখাং ॥ ৭৪ 

যাহার কেতু ধনস্থ, তাহার ধনের জন্ ব্যগ্র হইলে আর কি হইবে? 
অর্থাৎ তাহার ধনোপায়চেষ্ট। প্রায়ই বিফল হয়। রাঁজদ্বারে তাহার ধনধান্ 

নাশ হয়, এবং সে কুটুম্ববিরোধী ও মুখে বনুপ্রকার রোগ প্রাপ্ত হয়। স্বগৃহে 

ব৷ বুধক্ষেত্রে ধনস্থ কেতু অতি স্ুখদ তি! হয়েন ॥ ৭৪ 

অথ ধনেশ-ম্থিতিফলম্। 

পরাশর-সং । ধনেশে ধনগে চৈব ধনবান্ গর্নবসংযুতঃ। 
ভার্ধ্যাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি স্তহীনঃ প্রজায়তে ॥ ৭৫ 

ধনেশে সহজে তুর্ষ্য বিক্রমী মতিমান্ গুণী । 

পরদারাঠিগামী চ লোভী ব1 দেবনিন্দকঃ ॥ ৭৬ 

ধনেশে রিপুগে শত্রোধনং প্রাপ্মোতি নিশ্চিতম্। 
শত্রতে। নাশ-বিত্তস্য গুদে চোরে। ভবেদ্রুজঃ ॥ ৭৭ 

ধনেশে সপ্তমে বৈচ্ঃ পরজায়াভিগামিনঃ | 

জায় তস্য ভবেদদ্টা মাতা চ ব্যভিচারিণী। 
ধনেশে মৃত্যুগেহন্থে ভূমি-দ্রব্যং লভেদ্ঞবম্। 

জায়াসৌধ্যং ভবে স্ল্পং জ্যোষ্ঠভ্রাতৃম্থুখং নহি ॥ ৭৯ 
ধনেশে নবমে লাভে ধনবান্ উদ্ভমী পটুঃ। 
বাল্যে রোগী স্থৃখী পশ্চাদ্ যাবদায়ুঃ সমাপ্যতে ॥ ৮৩ 



২১২ জ্যোতিষ-প্রভাকর 

ধনেশে দশমে যস্য কামী মার্নী চ পণ্ডিতঃ। 
ব্দার-ধনৈযু-্তঃ স্থৃতহীনোহপি জায়তে ॥ ৮১ 
ধনেশে ব্যয়গে মানী সাহসী ধনবজ্জিতঃ। 
জীবিকা নৃপগেহাচ্চ জ্য্টপুত্র-স্থখং নহি ॥ ৮২ 
ধনেশ চ তনৌ পুত্রে স্ব-কুটুম্বস্য কন্টকঃ। 
ধনবান্ নিষ্ঠ,রঃ কামী পরকার্যেষু তৎপরঃ ॥ ৮৩ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
মস (8) 2 

অথ ভ্রাতৃভাঁব-বিবেকঃ | 

শ্তৃহোঃ। চেদ্ গীষ্পত বিক্রমেচ তৎন্থে 

সহোখিতানাং বহুলং সুখং স্যাৎ। 
দুশ্চিক্যগে সুধ্যস্থতে তদানীং 

ভাগ্যাধিকঃ স্যাৎ পুরুষো বিশেষত ॥ ১ 

যদি বৃহস্পতি ও তৃতীয়পতি তৃতীয়ে থাকেন, তবে জাতক বনুত্রতৃস্ুখ 

ভোগ করে। শনি ও বৃহস্পতিযুক্ত তৃতীয়পতি তৃতীয়ে থাকিলে জাতক বিশেষ 
ভগ্যশালী হয় ॥ ১ 

পারিজাতে। কেন্ত্র ত্রিকোণগে বাপি স্বোচ্চমিত্র-স্ববর্গকে । 
নাথে বা কারকে বাপি ভ্রাতৃলাভমুদ্দীরয়েৎ ॥ ২ 

ভ্রাতৃস্থানে শুভৈযুক্তে শোভনগ্রহ-বীক্ষিতে । 
ভ্রাতৃনাথে বলাঢ্যে তু ভ্রাতৃলাভ মুদীরয়ে ॥ ৩ 

ভ্রাতৃপে কারকে বাপি শুভযোগ-নিরীক্ষিতে। 

তাবে বা বলসম্পূর্ণে ভ্রাতৃণাং বদ্ধনং ভবেত ॥ ৪ 
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সপ্তমে ভবনে ভৌমশ্চাষ্টমেহপি সিতো৷ যদি । 
নবমে চ তবেৎ সূর্ধ্যঃ হ্বল্লায়ুং সোদরো। ভবেৎ ॥ ৫ 

ভ্রাতৃস্থানে যদি শুভযুতে সোদরাণাং চিরায়ুঃ | 
পাপাক্রান্তে সহজ-ভবনে পাপদৃষ্টে বিনাশম্ ॥ ৬ 

.ষষ্ঠে চ ভবনে ভৌমঃ সপ্তমে রাহু-সম্তবঃ। 
অষ্টমে চ যদা সৌরিভ্রণতা তস্য ন জীবতি ॥ ৭ 

ভ্রাতুলাভ যোগ ;-_ তৃতীয়পতি বা ভ্রাতৃকারক গ্রহ, স্বেচ্চ, মিত্রগৃহ বা ( মুল- 
ত্রিকোণগত ), ষড়বর্গগত হইলে ভ্রাতৃলাভ হয় ॥ ২ 

যদি তৃতীয়পতি বলবান্ হয়েন এবং ভ্রাতৃস্থানে শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি 
থাঁকে, তবে ভ্রতৃলাভ হয়॥ ৩॥ তৃতীয়পতি বা ভ্রাতৃকারক গ্রহ, শুভযুক্ত ও 

শুভদৃষ্ট হইলে, অথবা ভ্রাতৃভাবরাশি পুর্ণবলী হইলে বনুত্র/তৃলাভ হয় ॥ ৪ 

্বল্লাযুশ্চিরাযুঃ গোদর-লাভযোগ১--সপ্তমে মঙ্গল, অষ্টমে শুক্র ও নবমে 

রবি থাকিলে দীর্ঘাুঃ সোদর হয়। তৃতীয়স্থানে পাঁপগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে 
ভ্রতুবিনাশ হয় ॥ ৬ 

ষষ্ঠে মঙ্গল, সপ্তমে রাহ ও অষ্টমৈ শনি থাকিলে, ভ্র/তা জীবিত থাঁকে 

লা ৭ 

বিলগ্রস্থো যদা জীবো ধনে সৌরির্দা ভবে । 
রাহুশ্চ সহজস্থানে ভ্রাতা তস্য ন জীবতি ॥ ৮ 

কেন্দ্রে ত্রিকোণে যদি পাপখেটে তৃতীয়ভাবাদনুজস্য নাশম্। 
শুভোপযাতে সহজস্য বৃদ্ধিং শুভাশুভে মিশ্রফলং বদস্তি ॥ ৯ 

ভ্রাতনাশ-যোগ $--লগ্লে বৃহস্পতি, দ্বিতীয়ে শনি ও তৃতীয়ে রাহু থাঁকিলে 

ভ্রাতা জীবিত থাঁকে না ॥৮॥ ভ্রাতৃভাঁব হইতে কেন্দ্র ও ব্রিকোণস্থানে পাপগ্রহ 

থাঁকিলে ভ্রাতৃনাঁশ, শুভগ্রহ থাকিলে ভ্রাতৃবৃদ্ধি এবং শুভাশুভ গ্রহ থাকিলে, 

শুভাসুভ মিশ্র ফল হয় ॥ ৯ | 



২১৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

জ্যেষ্ঠং হস্তি ছ্যুমণিরনুজ-স্থানগঃ পাপদৃষ্উঃ। 
সৌরিস্তম্তানুজমবনিজো হস্তি সবর্বান্ কনিষ্ঠান্ ॥১ 

রহাস্তরে। অগ্রজাতং রবির্স্তি পুষ্ঠজাতং শনৈশ্চরঃ। 
অগ্রজঃ পুষ্ঠজং হস্তি সোদরস্থো৷ ধরাস্থৃতঃ ॥ ১১ 

স্যোষ্টানুজ-ভ্রাতুনাশযোগ $-_পাপদৃষ্ট রবি তৃতীয়ন্থ হইলে জোষ্ঠ ভ্রাতার, 
পাপদুষ্ট তৃতীয়স্থ শনি, অব্যবহিত পরজভ্রাতার এবং পাঁপণৃষ্ট মঙ্গল তৃতীয়স্থ হইলে 
পরজাত সমস্ত ভাতার ধিনাঁশ হয় ॥ ১০ 

্রন্থাস্তরে উক্ত হইয়াছে যে, রবি তৃতীয়ে থাকিলে পুব্বজাত ভ্রাতা, শনি 

তৃতীয়ে থাকিলে পরজাত ভ্রাঁতাঁর, এবং মঙ্গল তৃতীয়স্থ হইলে অগ্রজ ও পরজ 

উভয় ভ্রাতার বিনাঁশ হয় ॥ ১১ ॥ এ | 

দুঃস্থে চন্দ্ে সোদরঃ-স্বামিযুক্তে জাতস্যান্যস্তন্যপানং বদন্তি। 
মাতৃ-ভ্রাতৃস্থানপৌ বন্ধুষাতৌ নান্তি ভ্রাতৃস্থানবৃদ্ধির্নরাণাম্ ॥ ১২ 

ভৌমান্থিতৌ সোদরদে ভবেতামন্তেঃ 
সমেতৌ যদ্দি নানুজঃ স্যাৎ। 

সৌরিস্তৃতীয়েহনুজনাশকর্ত। 
বিধুহ্থুদঃ সোদরবৃদ্ধিকৎ স্যাৎ ॥ ১৩ 

ভ্রাতৃহীন-যে!গ ১--তৃতীয়পতিযুক্ত চন্দ্র, যদি যষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হয়েন, 
তবে জাতক মাতৃস্তনপাঁনে বঞ্চিত হয়। তৃতীয়পতি ও চতুর্থপতি, চতুর্থস্থ হইলে 

জাতকের ভ্রাতুজননে ব্যাঘাত হয়; কিন্তু উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থপতি» মঙ্গলযুক্ত 

হইলে উক্ত ফল হয় না। তৃতীয়স্থ শনি ভ্রাতৃনাশক, এবং তৃতীয়স্থ রাহু ত্রাতৃ 
বৃদ্ধিকাঁরক হয়েন ॥ ১৩ 

লাভাবসানভবনোপগতৈগ্রহেন্ত্রৈঃ 

সংখ্যাস্তদগ্রজজনাঃ সহজ। ভবস্তি। 

লগ্লাতৃত'য-ধনযাত-বিয়চ্চরেনৈঃ 

সংখ্যা জনাঃ-স্যুরনুজাঃ কথয়স্তি তজভ্গাঃ ॥ ১৪ 



সপ্তম অধ্যায়। ২১৫ 

জ্যোষ্ঠানুজ ভ্রাতৃসংখ্যা নিরূপণ,-পণ্ডিতগণ বলেন যে, লগ্ন হইতে 

একাদশ ও দ্বাদশস্থানস্থিত গ্রহসংখ্যা দ্বারা অগ্রজ ভ্রাতার এবং দ্বিতীয় 
তৃতীয়স্থানস্থ গ্রহসংখ্যা দ্বারা অনুজ ভ্রাতার সংখ্য। নিরূপণ করিতে হয় ॥ ১৪ 

ত্রাতৃস্থান জ্রাতৃজন্ম-সময়-নিরপণম্ । 

পারিজাতে। ভ্রাতৃত্থানং পঞ্চমঞ্চ নবমৈকাদশ-সগ্তমম্। 
তত্তদীশদশায়াঞ্চ ভ্রাতিলাভে। ভবেন্নরঃ ॥১৫ 
ভাতৃস্থানেশ-তদ্দর্শি-তস্তাবস্থ-ছ্যচারিণাম্। 

মধ্যেবল-সমেতস্য দশ! সোদরবৃদ্ধিদা ॥ ১৬ 

ভ্রতৃস্থান ভ্রাতৃজন্ম সময় নিরূপণ 7--তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাঁদশ- 

স্থান ভ্রাতৃস্থান। এ সমস্ত স্থানাধিপতির দশ! ভোগকালে ( সম্ভব থাকিলে ) 

জাতকের রাজন হয় ॥ ১৫ 

ভ্রাতৃষ্কানপতি, ভ্রাতিস্থানদশা ও ভ্রাতৃভাবস্থ গ্রহের মধ্যে যে গ্রহ 
বলবান্, সেই গ্রহের দশাভোগকালো!ভ্রাতৃজন্ম হয় ॥ ১৬ 

অদৃশ্যরাশৌ-যদি বা সপাপে চান্দ্র-গৃহস্থে সহজাধিনাথে। 
জাতানুজস্যাপিচ নানুজঃ স্যাৎ পুংবর্গগে দৃশ্যগতে তখৈব ॥ 

ভ্রাতৃস্থানপতো তু পুংভবনগে তস্তানুজে। জায়তে । 
যুগ্মক্ষে যদি ভার্গবেন শশিন। যুক্তেহথব! বীক্ষিতে ॥ ১৭ 

একানুজ ভ্রাতিষোগ ১--যদি পাপধুক্ত তৃতীয়পত্তি, অনৃশ্তরাশিতে অর্থাৎ 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর, পঞ্চম, ষষ্ট ও সপ্তমরাশির লগ্মোদিত'তুল্যাংশ, ইহার অন্ততম 
স্থানস্থ হইয়া বুধক্ষেত্রস্থ হয়েন, অথব৷ দৃ্তরাশিতে অর্থ।ৎ ছ্।দশ, একাদশ, দশম, 

নবম, অষ্টম ও সপ্তমরাশির লগ্নে দিত-তুল্যাংশ, ইহার অন্ততম স্থানে পুংগ্রহের 
ক্ষেত্রাদিবর্গগত হয়েন, তবে জাতামুজ-ভ্রাতার অনুজ ভ্রাতা হয় না, অর্থাৎ 
জাতকের একমাত্র অনুজ ভ্রাতা হয় ॥ ১৭ 

ভ্রাতুভগিনী জন্ম নিরূপণ ;-_যদি তৃতীয়পতি ওজোরাঁশিগত ( পুংগ্রহের 
ন্েত্রগত, পুংগ্রহদৃষ্ট বা পুংগ্রহযুক্ত ) হয়েন, তবে ভ্রাতৃজন্ম হয়। তৃতীয়পতি যুগ্ম 
রাশিতে অথব। চন্দ্র কিন্বা শুক্র কর্তৃক দুষ্ট বাঁ যুক্ত ভইলে, ভগিনী জন্ম হয় ॥ ১৮ 



২১৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর 

সৌম্যর শুভেখেচরেক্ষিতযুতে কেন্দরত্রিকোণস্থিতে। 
পশ্চাজ্জাত-সহোদরশ্চিরন্থখী দীর্ঘায়ুরারোগ্যভাক্ ॥ ১৯ 

দীর্ঘ|যুঃ চিরনথী ভ্রাতিষোগ ;_কেন্দ্র বা তিকোণস্থ তৃতীয় পতি, শুভ গ্রহের 

ক্ষেত্রস্ব হইয়া শ্ুভগ্রহ কর্তৃক দুষ্ট ও যুক্ত হইলে চিরনুখী, দীর্ঘায়ুঃ ও নীরোগ 
আতৃজন্ম হয় ॥ ১৯৯ 

তগিন্যেকা রান্দৃষ্টঃ দিতো বিষভয়াম্ম তা । 
তত্রস্থঃ শনিন! দৃষ্টঃ সর্পান্তয়মথে! ভবে ॥ ২০. 

বিষ ৪ সর্পভয়ে ভগিনীনাশ যোগ ;--তৃতীয়স্থ শুক্র রাছদৃষ্ট হইলে বিষ দোষে 
এবং শনিৃষ্ট হইলে সর্পভয়ে একটী ভগিনীর মৃত্যু হয় ॥ ২০ 

লগ্নেশানুজ নায়কৌ বিবলিনাবন্যোন্ শত্র-গ্রহৌ 

দুশ্চিক্যস্থিত-কারকৌ চ যদি বা দুঃস্থানগো ছুরর্বলৌ ॥ ২১ 

ভ্রাতু বিচ্ছেদযোগ ;__বলহীন লগ্রপতি ও তৃতীয়পতি অথঝ ভ্রাতৃকাঁরক গ্রহ, 
পরম্পর শক্র হইয়া, তৃতীয় বা ছূংস্থানগত হইলে, তত্তগগ্রহের দশাস্তর্দশায় ভ্রাতার 

সহিত কলহ, বিচ্ছেদ ও ভজ্জন্ অর্থক্ষয় বা ভ্রাতৃনাশ হয় ॥ ২১ 

লগ্নে গুরো বিক্রমনাথযুক্তে চতুষ্পদানাং প্রবদন্তি ভীতিম্। 
গবাং তয়ং বা জলরাশিলগ্নে জলপ্রমাদং সমুপৈতি জাতঃ ॥ ২২ 
শোর্মাধিপে রাহুদমেত-রাশিনাথান্থিতে রাহুযুতে বিলগ্নে। 
স্পান্তয়ং বিক্রমরাশিনাথে বুধেন যুক্তে গলরোগভাক্ স্যাৎ ॥২৩ 
পাপে তৃতীয়ে গলরোগমত্র বদস্তি মান্দ্যাদিযুতে বিশেষা। 
ভৌমান্বিতে তানুস্থতে বলাট্যে তৃতীয়রাশৌ যদি কগ্ডরোগম্ ॥ ২৪ 

চতুষ্পদ-ভয় ও জল-ভর )--তৃতীয়পতিযুক্ত বৃহস্পতি লগ্নে থাকিলে চতুগ্পদ 

প্রাণী হেতুক ভয় হয়। আর যদি গুরুযুক্তলগ্ন জলরাশি হয়, তবে জলভমন হইয়া 
থাকে ॥ ২২ 

সর্পভয় 9 গলরোগ )--রাহুযুক্ত অথব। রাহুস্থিত রাশির অধিপতিযুক্ত 

তৃতীয়পতি লগ্নন্থ হইলে সর্পভঘ হয়। আঁর বুধযুক্ত হইয়। লগনস্থ হইলে 



সপ্তম অধ্যায়। ২১৭ 

গলরেগ হন ॥ ২৩॥ তৃতীয় স্থ/ন, পাপগ্রহ বা গুনিকযুক্ধ হইলে- গলরে।গ 
হয়, মঙ্গলযুক্ত বগবান্ শনি তৃতীয়স্থ স্থলে কওুরোগ হয় ॥ ২৪ 

রাহুস্থিতশ্চেদ্ রবিজোহন্থরেণ যুক্তস্তদানীং কুনখী করোতি ॥ 
দক্ষে করে দারুতবং বিঘাতং করোতি ব৷ বায়ুসমুস্তবার্তভিম্ ॥ 
রবির্ধদ! হস্তগতঃ কুজশ্চ তদাস্থিভঙ্গং বিষজং ভয়ং বা। 

করোতি দাহং ভুলনাচ্চ চিহ্নং কুর্ধ্যাৎ শুভান্তথিরলত্বমেতি ॥২৫ 

কুনথখী ও .দক্ষিণহন্তে. আঘাত ;-_রাহুযুক্ত শনি তৃতীয়স্থ হইলে, কুনখী 

হয়, এবং দক্ষিণহস্তে কাষ্ঠাঘাত ব৷ বাতরোগাদি হইয়! থাকে ॥ 

অস্থিভঙ্গাদি যোগ ;-রবি ও মঙ্গল তৃতীয়স্থ হইলে, আঘাতজনিত অস্থি 
ভঙ্গ, অথবা বিষদোষ বা অগ্রিদাহজন্ত হস্ত বিকৃত হয়। তৃতীয় স্থানে শুভ- 
গ্রহ থাকিলে, হস্তে শুভচিহৃ ও ত্বকশৈথিল্য হয় ॥ ২? 

বুধেন জীবেন যুতেক্ষিতে ঝ। তৃ তীরাশৌ বলসংযুতে চ। 
তৎকেন্দ্রগ মন্ত্রিণি বোধনে বা কম্বরং চারুতরং সমেতি। 
কুজেন যুক্তেহনুজপে বলিষ্ঠে সত্বং বলং গানস্থখং সমেতি ॥২৬ 

সুস্বর-যে।গ ;-_তৃতীয়স্থান বলধুক্ত হইয়া বুধ ব! বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট ব৷ যুক্ত 
হইলে, অথব৷ তৃতীয়স্থান হইতে কেন্ত্রস্থানে বুধ বা বৃহস্পতি থকিলে, জাতক 

সুন্বরবান্ হয়। বলবান্ তৃতীয়পতি মঙ্গলযুক্ত হইলে জাতক বসবান্ ও 
সঙ্গীতপ্রিয় হয় ॥ ২৬ 

শুভগ্রহাণাং ভবনে তু তন্মিন্ তৃতীয়রাশো শ্রবণং কথানাম্। 

পুণ)া্িকানাং যদি পাপরাশো ভ্ুরশ্চ তণুকর্ণকুঠার মাঃ ॥ ২৭ 

যদ্দি তৃতীয়ন্থ(ন শুভগ্রহের ক্ষেত্র ও গুভগ্রহযুক্ত হয়, তবে জাতক ধর্ম 
কুথা শ্রবণপিপাস্থ হয়। আর পাপগ্রহের ক্ষেত্র ও পাঁপযুক্ত হইলে, ধবখ। 
শরবণে কর্ণ-কুঠার হয় অর্থাৎ সে ধর্মকথার দিকে যাস না ॥ ২৭ 

অথ সহজভাবে রব্যাদি-গ্রহযোগফলম্ । 

তৃতীয়ে যদা হন্মণির্জ ্মকালে 

প্রতাপাধিকং বিক্রমং চাতনোতি । 
প্র-্৮২৮ 



২১৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

তদা সোদরৈস্তপ্যতে তীর্থচারী 

সদারিক্ষয় সঙ্গরে শং নরেশাৎ ॥২৮ 

রবি সহজ ভাবস্থ হইলে জাতক বিশেষ প্রতাপবান্ ও পরাক্রমবিশিষ্ট 
হইবে, সোদরগণ হইতে সম্তাপ প্রাপ্ত হইবে, তীর্থ গমনে অন্ুরক্ত হইবে, 
সংগ্রামে শত্রক্ষয় এবং রাজ হইতে কল্যাণলাভ করিবে ॥ ২৮ 

সহজম্থ-চন্দ্রফলমূ । 

চ-চিপ্তা।  বিধো বিক্রমে বিক্রমেণৈতি বিত্বং 
তপম্বী ভবেদ ভাঁমিনী-রঞ্রিতোহপি। 

কিয়চ্চিন্তয়েৎ সাহজং তস্য শশ্ম ? 
প্রতাপোজ্জবলো ধর্িণো! বৈজয়ন্ত্যা ॥ ২৯ 

স্বলারং হস্তি ঈতাংশুঃ পাপঃ পাপগৃহে স্থিতঃ | 

পূর্ণ: শুতক্ষগে। দত্তে ভগিনীং রূপসংযুতাম্ ॥৩* 
পূর্ণচন্দ্র তৃতীয়ভীবে অবস্থিতি করিলে মন্তুষ্য স্বীয় চেষ্টায় ধনোপার্জন 

করে। বিলাসিনীগণের বশীভূত হইলেও তপন্বী হয়। পরম ধার্মিক বলিয়া 
লোকসম!জে যশেলাত এবং সহোদর হইতে অনির্বচনীয় সুখলাভ করে ॥ ২৯ 

পাঁপক্ষেত্রগত তৃতীয় ভাবস্থ ক্ষীণচন্দ্র, ভগিনী-নাশক এবং শুতক্ষেত্রগত 
তৃতীয়স্থ পুর্চন্ত্র স্থুরূপ। ভগিনীপ্রদ হয়েন ॥ ৩০ 

তৃতীয়স্থ-কুজফলমূ । 

ভূপপ্রসাদোত্তম-সৌখ্যমুচ্ৈরুদারতা চারুপরাক্রমশ্চ। 
ধনানি চ ভ্রাতৃ-স্থধোজ বিতত্বং ভবেন্নরাণাং সহজে মহীজে ॥৩১ 
ঙ্গল তৃতীয়স্থ হইলে রাজা গ্রহে উত্তম সুখ হয় এবং জাতক অতি উদারতা- 

যুক্ত, শ্রেষ্ঠ পরাক্রমী, ধনসমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও ভ্রাতৃস্খবিহীন ভয় ॥ ৩১ 

কল্পলতায়াং। ধনসুখ-পরিহীনো নীচগে শক্রগেছে। 

বসতি মশকপূর্ণে মন্দিরে কুণসিতে চ ॥ ৩ং 



সপ্তম অধ্যায়। ২১৯ 

উক্ত মঙ্গল নীচস্থ বা শক্রগৃহগত হইয়! তৃতীরস্থ হইলে জাতক ধনস্খ- 

বিহীন ও মশকাঁদিপুর্ণ কুৎসিত গৃহবাসী হয় ॥ ৩২ 

ভ্রাতৃভাবন্থ-বুধফলমূ । 

বণিড, মিত্রতা পণ্যকৃদ্ বৃত্তিশীলে! 

বশিত্বং খিয়! হূর্বশানাযুপৈতি। 

বিনীতোহতি ভোগং ভজেৎ সন্নযসেদ্বা 

তৃতীয়েৎনুজৈরা শ্রিতে। জ্ঞে লতাবান্ ॥৩৩ 

বুধ তৃতীয় ভাবস্থ হইলে পণ্যজীবিগণের সহিত মিত্রতা নিবন্ধন জাতক, 

বণিকৃবৃত্তি অবলম্বন করে। স্বীয় বুদ্ধিবলে . ছুর্দমনীয় শক্রুকেও স্বকীয় বশীভূত 
করিয়া রাখে। যৌবনে বিষয়ভোগে বিশেষ মাসক্ত হয, কিন্তু অন্ত্য বয়সে 
বিষয্-বাসন! পরিত্যাগ করে। লতাবেষ্টিত পাদপের স্তায় সে ব্যক্তি ভ্রাতৃ- 
বন্দে পরিবেষ্টিত থাকে ॥ ৩৩ 

জাতকাভঃ ৷ অস্তঃ পাপধুতন্ত্িস্থঃ স্বসারাং হস্তি চন্রজঃ। 
অন্যথা বিমলং কুর্য্যাৎ স এব শুতবীক্ষিতঃ॥ ৩৪ 

পাঁপযুক্ত ও অস্তগত বুধ তৃতীয়স্থ হইলে ভগিনীহানি হয়। আর শুভযুক্ত, 
শুভদৃষ্ট ও উদ্দিত থাকিলে ভ্রাতা ও ভগিনী সম্বন্ধে শুভ হইয়া থাঁকে ॥ ৩৪ 

ভ্রাতৃভাবস্থ-গুরুফলমূ। 

জাতকাভঃ। সৌজন্যহীনঃ কৃপণ: কৃতদ্বঃ 

কাস্তাস্থৃত-প্রীতি-বিবজি্জিতশ্চ। 

নরোহগ্সিমান্দ্যোহবলতাসমেতঃ 

পরাক্রমে শত্রপুরোহিতেহস্মিন্ ॥ ৩৫ 

ধনবান্ নির্ধনাকারঃ কৃপণো! ভ্রাতৃসংযুতঃ 
কুটুন্বী নৃপপুজ্যশ্চ সহজে দেবতাগুরো ॥ ৩৬ 



২২০ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর | 

বৃহস্পতি তৃতীয় ভাঁবস্থ হইলে জাতক সৌজন্তবিহীন, কৃপণ, স্তরীপুত্রন্থখ- 
রহিত, অগ্রিমান্দ্য, ধনবান্ হইলেও নির্ধনভাবাপর্ন, বন্ধু কুটুম্বযুক্ত 'ও নৃণপুজ্য 
হয় ॥ ৩৫. ॥ ৩৬ 

ভ্র।তৃভাবস্থ-শুক্রফলম্ । 

: বতিঃ স্্রীজনে তম্ত নে বন্ধুনাশো। 

গুরু্ষস্য হুশ্চিক্যগো দানবানাম্।' 

ন পূর্ণ ভবেৎ পুত্রসৌখ্যেইপি সেনাপতিঃ 
কাতরে! দান.সংগ্রামকালে ॥ ৩৭ 

কল্পলঃ। সহজগতে। ভূগুপুত্রো দত্তে ভগিনীং সহোদরাং রম্যাম্। 

করুতে জড়মতিমন্দং বহুবিভবং কাতরং ক্র,রম্॥ ৩৮ 

শুক্র তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতক স্ত্রীজনে অনুরক্ত হয় ও তাহার বন্ধুনাশ 
হয়। তাহার স্ত্রী অল্পপ্রস্ততা হয়, এজন্য তাহার পুত্র-লালসা পুর্ণ হয় না। 
সে দেনাপতি হইলেও স্বয়ং সংগ্রামে কাতর হইয়। থাকে ॥ ৩৭ 

শুক্র তৃতীয়স্থ হইলে জড়মতিসম্পন্ন, ভ্তুর, বহুবিভবাঢ্য হইলেও স্বয়ং ক।তর 
ও স্থন্দরী ভগিনীযুক্ত হয় ॥ ৩৮ 

তৃতীয়স্থ-শনিফলমৃ। 

চঃচি।  তৃতীয়ে শনৌ শীতলং নৈবচিত্তং 

জনাছুগ্ভামাজ্জায়তে যুক্তভাষী । 

অবিদ্বং ভবে কহিচিন্নৈব ভাগ্যং 
দৃঢ়াশোহনুখী হুন্দখঃ সত্কৃতোহপি ॥ ৩৯ 

শনি সহজভাবগত হইলে সহোদরাদি এবং স্বীয় পরাক্রমহেতু, মনুষ্যের 
মন কখন শাস্তভাব ধারণ করে না। তাহার ভাগ্যলাভ কখনও নির্বিগ্বে 

সম্পাদিত হয় না। সে ব্যক্তি পশ্লিমিত বক্তা, দৃঢ-গ্রতিজ্ঞ অতএব অস্থুখী হয় 
এবং অন্ত ব্যক্তির নিকট সংকৃত হইলেও দুর্ম,থ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ 



সপ্তম অধ্যাত্স'| ২২ 

কল্পতঃ। ভবে ভ্রাতৃকষ্টং বিদেতশ প্রয়াণং 

গৃহে নো বিরামং লভেবন্ধুতোইপি। 
ভবেম্নীচসক্তো। বিরক্তোহর্থধন্মে 
যদা বিক্রে সূর্ধ/সূনুননরাপাম্॥ ৪০ 

সে বক্তি ভ্রাতৃঃখ-তপ্ত, বিদেশবাসী, নীচজনসংসগগাঁ, অর্থে অননুরক্ত ও 
ধর্ম-সাধনে বিরত হয়, এবং বন্ধু হইতেও গৃহে বিরাম প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪০ 

তৃতীয়-ভাবস্থ-রাহুফলমূ । 

ন নাগোহথ সিংহোভুজবিক্রমেণ 

প্রয়াতীহ সিংহীন্থতে তৎসমত্বম্। 

তৃতীয়ে জগত-সোদরত্বং সমেতি 

প্রয়াতোহপি ভাগ্যং কুতোযত্বহেতুঃ ॥ ৪১ 

রাহু তৃতীয়ভ।বগত হইলে হস্তী কিম্বা সিংহ বাহুবলে তাহার সমকক্ষ 

হইতে পারে ন|। জগতের যাবতীয় লোকই তাহার সে'দরোপম হয়। সে 

বাক্তি ভাগ্য প্রাপ্ত হইলেও তাহার লাভের হেতু কোথায়? অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে 
তাহার অলাঁভই উপস্থিত হয় ॥ ৪১ 

তৃতীয়ভাবস্থ-কেতুফলমৃ। 

গর্গঃ। সহজস্মো বদ! কেতুঃ সৌখ্যং সৌভাগ্যমেব চ। 
পুত্রলাভে। ভবেত্বস্ত জীয়তে চ মহাধনী ॥ ৪২ 

চঃ চিন্তাঃ। শিখী বিক্রমে শত্রনাশং বিবাদং ধনং 

ভোগমৈশ্্য-তেজো হধিকঞ্চ। 
স্হৃদর্গনাশং সদাবাহুপীড়া। 
ভয়োদ্ধেগচিন্তাকুলত্বং বিধত্তে ॥ ৪৩ 

কেতু তৃতীয়ভাঁবস্থ হইলে জাতক সখ সৌভাগ্য ও প্ুদধে লাভ করে ॥ ৪২ 



ইহ জ্যোতিধ-প্রভাকর। 

কেতু তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতকের শক্রনাশ হয়। সে বিবাদ, ধনভো?গ, 
ব্য ও তেজঃ, এই সমস্ত অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। তাহার বন্ধুবর্গ বিনাশ 

এবং বাহুতে পীড়া হয়। ভয়, উদ্বেগ এবং চিন্তায় সে ব্যক্তি সর্বদা! আকুল 
থাকে ॥ ৪৩ 

তৃতীয়েশ-স্থিতিফলম্ । 

পরাশর-সং.। তৃতীয়েশে তৃতীয়স্থে বিক্রমী স্ৃতসংযুতঃ। 

ধনযুক্তে৷ মহাহাষ্টে! ভূনক্তি স্থখমন্ভুতমূ। 
তৃতীয়েশে স্থখে ক্মে পঞ্চমে বা সুখী লদা। 

অতিক্রুর! ভবেস্তাধ্যা ধনাট্যো মতিমানতি ॥ ৪৫ 

তৃতীয়েশো রিপৌঁ যস্য ভ্রাতাশক্রম হাধনী । 
মাতুলানাং স্থুখং ন স্যান্মাতুল্যা ভোগমিচ্ছতি ॥ ৪৬ 

তৃতীয়েশে ব্যয়ে ভাগ্যে স্ত্রীতির্ভাগ্যোদয়ে। তবেৎ। 
পিতা তশ্য মহাচারঃ সবখেইপি ছুঃখদর্শিতঃ ॥ ১৭ 

তৃতীয়েশেহষ্টমে দ্যুনে রাজদারে মৃতির্ভবেৎ। 

চৌরে। বা! পরগামী ঝ| বাল্যে কষ্টং দিনে দিনে ॥ ৪৮ 

তৃতীয়েশে তনৌ লাভে ন্বভুজার্জিতবিত্তবান্। 
মুর্খ কৃশো। মহারোগী সাহদী পরসেবকঃ ॥ ৪৯ 

গুদাভগ্রনিকঃ স্থুলঃ পরভাধ্যাধনে রুচিঃ। 

সবল্পারস্তী সখী ন স্তাতৃতীয়েশে ধনে গতে ॥ রঃ 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 

অথ বন্ধুভাব-বিবেকঃ। 

পারিজাতে। বিদ্ভারাশো৷ নিজপতিযুতে সৌম্য-যুক্তেক্ষিতে ব| । 
জাতে৷ বিদ্ধা-বিনয় চতুরশ্চন্দ্রসূনৌ বলিষ্টে। 
দুঃস্থে পাপছ্যচর-সহিতে পাপদুষ্টে তৰীশে । 
বিষ্ভাহীনেো। ভবতি মনুজঃ পাপরাশিস্থিতে ব| ॥ ১ 

চতুর্স্থান বা চতুর্থপতি, শুভগ্রহ ব! বলবান্ বুধগ্রহ কর্তৃক ৃষ্ট বা যুক্ত 

হইলে জাতক বিনয়ী ও নুচতুর হয়। আর চতুর্থপতি প।পযুক্ত বা পাঁপদৃষ্ 
হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম ঝ! ্বদশস্থ হইলে জাতক বিদ্যাবিহীন হয় ॥ ১ 

সচিন্তা। চতুর্গে ভাগ্যপতৌ সশ্ুক্রে 
বলাধিকে স্তাচ্চিরকালভোগী 

শুভান্িতে রন্ধু-রিপু-ব্যয়স্থে 
জাতোহল্লিকালং সমুপৈতি সৌখ্যম্॥ ২ 

শুভযুক্ত বলবান্ নবমপতি চতুর্ঘস্থ হইলে জাতক চিরনুখভোঁগ করে| ষষ্ঠ, 
অষ্টম ও দ্ব দশে শুভগ্রহ থাকিলে অল্পলক।ল সু ভোগ করে ॥ ২ 

বিষ্ভাস্থানপ-জীব-চন্দ্রতনয়াঃ ষট্ত্রিব্য়ামুঃ স্থিতাঃ। 
বি্যাবুদ্ধি-বিবেকহীন-ফলদা নীচারিগা বা যদদি। 

স্বোচ্চন্বক্ষগতান্ত্রিকোণগৃহগাঃ কেন্দরস্থিতা বা যদি। 

শ্রী-বিষ্ভ। বিনায়াদিযুক্তি-নিপুণো! রাজা ধিরাজপ্রিয়ঃ ॥ ৩ 
যদি চতুর্থপতি, বৃহস্পতি ও বুধ, ইন্টার! তৃতীয়, ষষ্ট, অষ্টম বা ঘ্বাদশস্থ অথবা 

নীচস্থ বা শক্রগৃহগত হয়েন, তবে জাতরু বিষ্া বুদ্ধি ও বিবেকবিহীন হয়। 
'আর উচ্চ, স্বগৃহ, কেন্দ্র ব ত্রিকোণস্থ হইলে বিগ্া, সম্পত্তি, বিনয়, মন্ত্রণা এই 

সমস্ত বিষয়ে নুনিপুণ ও রাজপ্রিয় হয় ॥ ৩ 

শভৃহোঃ। ভরে ক্রুরে। তবেত্স্য মাত। স্তাদ্দিত্রিসংখ)য়া । 

মাতৃস্থানগতে সৌম্যে তদৈক। জননী ভবে ॥ ৪ 



২২৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

বহুমাতৃযৌগ /--চতুর্ঘস্থান (ও চতুর্থপতি) ক্ুরযুক্ত ও জ্ুরদৃষ্ট হইলে 
জাতক বনুমাতৃক এবং শুভযুক্ত হইলে এক মাতৃক হয় ॥ ৪ 

চক্রোহনিষ্টস্থানগঃ সানুজেশে! জাতস্যান্থন্তন্তপানং বদস্তি | 
দুঃস্থানস্থৌ মাতৃ-পিত্রক্ষ নাথো পিত্রোর্তু)লগ্ননাথেহবলাট্যে ॥ ৫ 

ক্ষীণে চন্দ্রেষ্টমে যষ্ঠে ব্যয়ে বা পাপসংযুতে । 
পাতালে পাপ সংযুক্তে মাতৃহানিন সংশয়ঃ ॥ ৬ 

তৃতীয় পতিযুক্ত চন্দ্র, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইলে, জাতক অন্তের স্তনপান 
করে অর্থাৎ তাহার মাতৃনাশ আশঙ্কা । চতুর্থ ও দশমপতি ছুঃহ্থানস্থ এবং 

লগ্রপতি বলহীন হইলে পিতৃনাশ হয়। পাপযুক্ত ক্ষীণচন্দ্র, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ 

এবং চতুর্থস্থান পাঁপযুক্ত হইলে মাতৃনাশ হয় ॥ ৫ | ৬ 

নিশাকরাৎ পাপযুতে স্মরে ব! ভূগোস্তথৈবং জননী-বিনাশম্। 
হ্থখে শনৌ মাতৃবিনাশমেতি পাপেক্ষিতে চেদচিরেণ নাশঃ ॥ ৭ 

চন্দ্র ও গুক্রের সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলে অথব! পাপযুক্ত বা পাপমধ্যগত - 

চন্দ্রের সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলে কিম্বা শুনি চতুর্থে থাকিলে মাতৃনাশ হয়। চতুর্থে 

শনি পাঁপদৃষ্ট হইলে অচিরে মাতৃনাশ হয় ॥ ৭ | 

কল্পতরৌ। স্্খে মন্দগেো বাথব৷ সৈংহিকেয়স্তণ। 

মাতৃপক্ষে বিষাচ্ছন্ত্রধাতাৎ। 

ব্যথা ব৷ জনন্। ভব্দোয়ুপীড়াথব| 

কাষ্ঠপাষাণঘাতৈহত। স্তাৎ ॥ ৮ 

চতুর্থে শনি বা রাছু থাকিলে মাতার বায়ুরোগ হয়, অথব! বিষ, অন্ত, কাষ্ঠ 
ঝ| পাঁষাণাঘাত হেতু ব্যথা হয়। (শনি বা রাহুযুক্ত চন্দ্র চতুর্থে থাকিলে মাত! 

রোগিণী হয় )॥ ৮ | 

শুভ গ্রহৈস্তর্/গতৈঃ সবীর্য্যৈস্তাতন্ত সৌখ্যং জননীসমেতম্ । 

সুধী স্থুখী সাধুজানানুযাতো৷ ভবেন্নরে! বিষুপরায়ণশ্চ ॥ ৯ 

ইতি সর্বার্থচিঃ। 



সগ্ডম অব্যায়। ২৫ 

বলবান্ শুভগ্রহ চত্ুর্থে থাকিলে জাতক সুদী, সুবী, সাধুসেবী, দেবওক্ 
এবং মাতা গু পিত| উভয়েরই প্রিয় হয় ॥ ৯ | 

লচিঃ। বুধনুষ্টে দিতে সৌখ্যে সৌম্যমধ্যগতেহপি বা । 
গোপুরাগ্ংশকে বাপি পুণ্যভাক্ স নরে। ভবেহ ॥ ১০ 

পুণ্যমীন যোন ১--্চতুর্থস্-শুক্র বুধরৃষ্ট বা! শুভগ্রহ-মধ্যগত, অথব! গোপুরাদি 
গুভবর্গগত হইলে জাতক পুণ্যশীল হয় ॥ ১০ 

সহোদরী-সঙ্গমমাহুরন্যে দারেশ্বরে ক্রুরযুতে স্থখস্ছে। 
পাপেক্ষিতে পাপসমানমেব ক্রুরাদি-্যংশলমস্থিতে ব।। 
স্বথে শনৌ পাপনিরীক্ষিতে ব পাপান্বিতে তাদৃশপাপবুক্তঃ ॥ ১১ 

ভগিনীগামী যোগ ১_সপ্তমপতি পাপদৃষ্ট ও পাপযুক্ত হইয়া অথবা . ক্রুর- 
ষ্ট্যংশযুক্ত হইয় চতুর্থন্থ হইলে, কিন্ব! চতুর্স্থ শনি, পাপনৃষ্ট ও পাঁপধুক্ত হইলে, 

জাতক ভগিনীগামী হয় ॥ ১১ 

পারিাতে। স্থখস্থে সারষণ্ঠেশে চন্দ্রে মাতান্যৈথুনী । 
ব্যভিচারপ্রদে৷ মাতুঃ সরাহুরিননায়কঃ ॥ ১২ 

_ মঙ্গলের সহিত যুক্ত ষঠপতি চক্র চতুর্থন্থ হইলে অথব। রান্ধুক্ত রবি চতুর্থস্ 
হইলে ( অথবা ষষ্ঠপতি ও মঙ্গলযুক্ত পাপদুষ্ট চক্র চতুর্থন্থ হইলে ) মাত! ব্যভতি- 
চাব্রিণী হয় ॥ ১২ 

মাতৃস্থানগতে ভৌমে দৃশ্টতে শনি-রাহুন! । 
চক্জবৃষ্টির্ভবেত্বত্র মাত। স্তাদ্যভিচারিণী ॥ ১৩ 

শনি, রাহ ও চন্তরৃষ্ট মঙ্গল চতুর্থে থাঁকিলে মাত! ব্যভিচাঁরিণী হয় ॥ ১৩ 

বন্টেশ্বরেণ সহিতো স্থখরাশিনাথো 
ভাগ্যস্থিতো জনকমত্র বিটং করোতি। 

ভাগ্যাধিপেন সহিতো যদি মাতৃনাথঃ 
সৌধ্যস্থিতো৷ জনকমত্র বিটং করোতি ॥ ১৪ 

প্র--২৯ 



২২৬ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

লম্পট-পিত| যোগ ১-_চতুর্থপতি ধষ্ঠপতির সহিত যুক্ত হইয়৷ নবমন্থ হইলে, 
অথব! নবমপতিযুক্ত চতুর্থপতি চতুর্থস্থ হইলে, কিন্ব! ষষ্টপতিযুক্ত চতুর্থপতি দশমস্থ 
হইলে পিতা! লম্পট হয় ॥ ১৪ 

সৌম্যেতরাম্িতে সৌখ্যে বলহীনে গুরাবপি। 
সপাপে দুর্বলে নাথে ছুঃখী স্যাদর্থসংযুতঃ ॥ ১৫ 

ধনসত্তে ছঃখযোগ ;--বৃহস্পতি দূর্বল ও চতুর্থ স্থান পাপযুক্ত হইলে, অথবা 

ছর্ধল চতুর্থপতি পাপযুক্ত হইলে জতক অর্থযুক্ত হইলেও ছুঃখী হয় ॥ ১৫ 

বাহনেশে বলযুতে বাহনে শুভনংযুতে । 

শুতগ্রহেণ সংদৃষ্টে বাহনাদিফলং ভবে ॥ ১৬ 

সেন্দে চতুর্থাধিপতৌ বিলগ্নে লগ্নেশ্বরেণাপি যুতেহশ্বলাভম্। 
গুক্রেণ যুক্তে যদি বাহনেশে দেহান্বিতে ব। নরবাহনং স্যাৎ ॥ ১৭ 

বাহনলাভ যোগ »--চতুর্থস্থান শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট ও যুক্ত এবং চতুর্থপতি 
বলবান্ হইলে বাহন লাভ হয়॥ ১৬॥ চন্দ্র বা লগ্নপতিযুক্ত চতুর্থপতি লগ্নস্থ 
হইলে অশ্ববাহন, এমং শুভযুক্ত চতুর্থপতি লগ্নস্থ হইলে নরবাহন লাভ হয় ॥ ১৭ 

গেহাধিনাথেন যুতে তু গেহে 

দেহাধিপেনাপি গৃহাভিলন্ধিঃ | 

যুতে ষড়াদো তু বিপর্ধ্যয়ঃ স্যাদ্ 
গৃহাধিপে দেহপতৌ চ তদ্বগু। 
কেন্দ্র-ত্রিকোণেষু শুভগ্রহেণ 

যুতে সমীচীন-গুহাভিলব্ধিঃ ॥ ১৮ 

গৃহলাভ যোগ ;*-চতুর্থপতি বা লগ্নপতি চতুর্থে থাকিলে গৃহলাঁভ হয়। আর 

ষড়াদিছস্থ হইলে গৃহবাটা সম্বন্ধে ছুঃখভোগ হয়। চতুর্থপতি ও লগ্পপতি কেন্দ্র 
বা! কোণস্থ হইলে উত্তম গৃছলাভ হয় ॥ ১৮ 

জযস্ততে। মন্দিরলাভদ; স্যাচ্চতুর্থপত্তুত্র বলাধিকো। ঝা। 
দুঃস্থানগে! নষ্টবলাদ্থিতশ্চেদালস্যগেহং গৃহপীড়িতং বা ॥ ১৯ 
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বলবান্ চতুর্থপতি চতুর্থে থাকিলে, সহজেই গৃহ সংযোগ হয়। আর নষ্টবলী 
হইয়া ছুঃস্থানস্থ হইলে গৃহছুঃখ ভোগ হয়, অথবা বহু বিলম্বে গৃহ সংযোগ হইয়া 
থাকে ॥ ১৯ . 

গৃহেশে ব্যয়গে লগ্াদন্যগেহোহ্ম্যদেশগঃ। 

রন্ধে গৃহাগ্ভভাবে! বা ষন্টে শক্রযুতং গৃহম্ ॥ ২০ 
গেহাধিপে নাশগতে যদি স্যাৎ পাপেক্ষিতে তদ্গৃহনাশমত্র। 
গেহেশসংযুক্ত-নবাংশনাথে নাশস্থিতে স্যাদপি গেহনাশঃ ॥ ২১ 

বিদেশবাঁস ;-_হীনবল চতুর্থপতি দ্বাদশস্থ হইলে বিদেশে বা পরগৃছে বাস 

হয়। অষ্টমে থাকিলে গৃহের অভাব এবং ষষ্ঠে থাকিলে শত্রযুক্ত গৃহে বাঁস 

হয় ॥২০॥ গৃহনাঁশ যৌগ ;- পাঁপরৃষ্ট চতুর্থপতি বা চতুর্থপতিস্থিত নবাংশপতি 

অষ্টমস্থ হইলে গৃহনাঁশ হয় ॥ ২১ 

লগ্লাধিপস্য গৃহগে। যদি শত্রুখেটস্তৎ 
পাপভুক্তিসময়ে গৃহভূমিনাশম্ ॥ ২২ 

লগ্রপতির শক্রগ্রহ লগ্নাধিপের ক্ষেত্রগত হইলে তাহার দশাস্তদরশীয় গৃহ ভূমি 

নাশহয়॥২২ | 

গৃহস্থানে চরেলগ্নে তদীশে চররাশিগে। 
৪ তখৈব ততকারকেশুপি বন্স্থানে গৃহং ভবেৎ ॥ ২৩ 

লগ্র হইতে চতুর্থস্থান যদি চররাশি হয় এবং চতুর্থাধিপতি কিন্বা৷ গৃহকাঁরক 
গ্রহ যদি চররাশিতে থাকে, তাঁহ। হইলে বনুস্থানে গৃহ হয় ॥ ২৩ ূ 

গৃহেশে কম্মরাশিস্থে কম্মেশে গেহমাগতে। 

বলযুক্তে ধরাসুনো বহুক্ষেত্রং বিনিদ্দিশেৎ ॥ ২৪ 
বলাট্যে কম্মরাশীশে বন্ধুস্থানাধিপে তথা । 
তয়োমৈত্রী যদা তস্য বহুক্ষেত্রং বিনির্দিশেত ॥ ২৫ 

ভুমিলাত যোগ ১-চতুর্থপতি দশমে, দশমপতি চতুর্ধে এবং মঙ্গস পূর্ণবলী 
হইলে বনৃক্ষেত্র হয় ॥ ২৪॥ চতুর্থপতি, ও দশমপতি পুর্ণবলী হইয়া পরম্পর 

মিত্র হইলে বছক্গেত্র হয় ॥ ২৫ 
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ক্ষেত্রাধিপে পঞ্চমন্থে গোপুরাংশাদি সংযুতে ৷ 
মৃৰংশাদি-গতে বাপি বহুক্ষেত্রসমদ্বিতঃ ॥ ২৫ 

গোপুরাংশবর্গগত চতুর্পতি পঞ্চস্থ হইলে, কিন্বা মৃদ্ধংশাদিগত হইলে বন্থ 
ক্ষেত্র হয় ॥ ২৫ 

জ্যোতিণিং।  ক্ষেত্রেশ্বরে নীচগতে বিষে 
পাপান্তরে পাপনিরীক্ষিতে বা। 

পাপগ্রহক্ষেত্রগতেহরিগেহে 

ক্ষেত্রাদিনাশং কথয়ন্তি তজজ্ঞাঃ ॥ ২৬ 

ক্ষেত্রেশ্বরে পাপগতে ধনস্তে 

নীচারিভে ক্গেত্রবিনাশমেতি। 

স্থোচ্চশ্হিতে তন্তবনেশ্বরে তু 
পাপাথিতে বিক্রয়মেতি ভূমেঃ ॥ ২৭. 
রাজাজ্য়! ক্ষেত্রবিনাশমেতি ভানৌ 
তদীশেন যুতেহপি নিন্ে ॥ ২৮ 

ভূমিনাশ যোগ ;_ চতুর্থপতি নীচস্থ, পাপমধ্যগত, পাপযুক্ত, পাপদৃষ্ট ঝ৷ 
অস্তগণতাদি দোঁষে বিমুঢ, পাপক্ষেত্রগত বা শক্রক্ষেত্রগত হইলে ক্ষেত্রনাশ 

হয় ॥২৬॥ পাপযুক্ত চতুর্থপতি ধনস্থ হইয়া! নীচস্থ বা শক্রক্ষেত্রগত হইলে, 
ক্ষেত্রনাশ হয়। আর পাঁপযুক্ত চতুর্থপতি উচ্চস্থ হইলে ভূমি বিক্রীত হয় ॥ ২৭ 
রবিষুক্ত চতুর্থপতি নীচস্থ অথব! চতুর্থপতিযুক্ত রবি নীচস্থ হইলে রাজকোপে 

হ্বেত্র নাশ হয় ॥ ২৮ 

বিত্বেশঃ সম্তুখাধিপো! নবমগঃ সৌম্যান্থিতঃ সৌম্যভে। 
নিক্ষেপং সমুপৈতি লাভধনপোৌ পাতালরা শিশ্থিতৌ৷ ॥ ২৯ 

ইতি জ্যোতিরি। 

প্রোথিত বিত্ুল!ভযোগ ;--চতুর্থপতিযুক্ত ধনপতি, শুভগ্রহের ক্ষেত্রে নবমন্থ 
হইয়া! শুভাঘুক্ত হইলে, অথবা বলবান্ ছিতীয়.ও লাঁভপতি চতুর্স্থ হইলে প্রোথিত 
বিত্তলাভ হয় ॥ ২৯ 
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তন্নাথঃ শুভরাশিগঃ শুভযুতে। নিক্ষেপ-সিদ্ধির্ভবেৎ । 
লাভেশঃ সুখরাশিগঃ শুভযুতো নিক্ষেপ-বিত্তপ্রদঃ ॥ ৩০ 

বলবান্ চতু্পতি গুতগ্রহের ক্ষেত্রস্থ ও শুভযুক্ত হইলে, অথব৷ শুভযুক্ত 
বলবান্ লাভপতি চতুর্থস্থ হইলে, প্রোথিতবিত্ত লাভ হয় ॥ ৩০ 

লগ্নে গুরো দানবপুজিতেন যুক্তে যদ! তস্য বিশুদ্ধচিত্তম্। 
পাপে সুখে তদ্ভবনাধিনাথে পাপান্থিতে তন বিরুদ্ধচিত্তম্ ॥ ৩১ 

বিশুদ্ধ ও বিরুদ্ধ চিত্ত )--শুক্রযুক্ত বৃহস্পতি লগ্স্থ হইলে, অথবা চতুর্থস্থান 
বা চতুর্থপতি শুতযুক্ত হইলে বিশুদ্ধ চিত্ত হয় ॥ ৩১ 

অথ ম্ুখভাঁবে রব্যাঁধি গ্রহ-যোগফলম্ । 

চঃ চিঃ। তুরীয়ে দিনেশেহতি শোতাধিকারী 
জনঃ সংলভেদ্ বিগ্রহং বন্ধৃতোহপি । 

প্রবাসী বিপক্ষাহবে মানভঙ্গং 

কদাচিন্নশাস্তং ভবেত্বস্য চেতঃ ॥ ৩২ 

বলবান্ রবি চতুর্থভাবস্থ হইলে, জাতক কান্তিমান্ হয় এবং বিবিধ ধন 
সম্পদ্ ও উত্তম দ্রব্যাদি লাভ করে। অন্ত লোকের কথা দূরে থাকুক, বন্ধুবর্গের 
সহিতও তাহার কলহ সংঘটিত হয়। সে ব্যক্তি পরদেশবাসে অনুরক্ত হয়। 

খন্রসহ সংগ্রামে তাহার মানভঙ্গ হয় এবং সে ব্যক্তির চিত্ত কদাপি শাস্তি প্রাপ্ত 

হয় না ॥ ৩২ 

জাতকাভঃ।  বন্ধুং নিহস্তি সবিতা বন্ধুন্থানগতে। নৃণাম্। 
সততং কারয়েত্তাপং ছন্নবাহনমেবচ ॥ ৩৩ 

ছন্বকালে সুর্য বন্ধুস্থানে থাকিলে মনুষ্যের বন্ধু বিনাশ হয় এবং সে সতত 

সস্তাপ ভোগ করিতে থকে ও সেই ব্যক্তি বাহন ও ছত্রভোগ করে ॥ ৩৩ 

_ চচিস্তা। যদ! বন্ধুগোবান্ধবৈরব্রিজন্মা। 
নৃপঘারসবর্বাধিকারী সদৈব। 
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বয়স্যাদিমে তাদুশং নৈব সৌখ্যং 
স্থত-ন্ত্রীগণান্তোষমায়াতি সম্যক্ ॥ ৩৪ 

জাতকাভঃ। জলা শ্রয়োণুপন্নধনোপলব্িং 

কৃশাজন! বাহনসূনু-সৌখ্যম্। 
প্রসূৃতিকালে কুরুতে কলাবান্ 
পাতালসংন্ছো দ্বিজদেবভক্তিম্ ॥ ৩৫ 

চন্দ্র চতুর্থভাবস্থ হইলে মনুষ্য রাঁজছারে সর্ঝ প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হয়। 

বন্ধুগণ হইতে সুখলাভ করিবে। স্ত্রীপুত্রাদি হইতে বিশেষ সন্তোষলাঁভ করিবে। 
প্রথম বয়সে এ প্রকার স্ুুখলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না, কিঞ্চিৎ উদ্ধিগ্রচিত্ত 

থাকিবে ॥৩৪॥ সে দেবদিজভক্ত, কৃশাজিনী শোভন! ভার্্যাযুক্ত এবং বাহন 

ও জলীশ্রয়োৎপন্ন ধনলাভযুক্ত হইবে ॥ ৩৫ 

বন্ধুভাবস্থ কুজ-ফলমূ 

চ-চিস্তা। যদ। ভূম্তঃ সম্ভবেত্ত্য্যভাবে 
তদা কিং গ্রহাঃ সামুকুল। জনানাম্। 

বহৃদর্গসৌখ্যং ন কিঞিদ্িচিন্তং 
কপাবস্ত্রভূমিং লভেম্ভুমিপালাৎ ॥ ৩৬ 

মঙ্গল চতুর্থভীবগত হুইলে অন্ত কোন গ্রহের সান্ুকুল থাঁকিবার কি 
প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ চতুর্থস্থ মঙ্গল সর্বপ্রকার শুভফলের * প্রদাতা। 
কিন্তু জীতক সুহ্বদ্র্গ হইতে সুখলাতে বঞ্চিত হইবে। সে ব্যক্তি নৃপতির নিকটে 
বস্ত্র, ভূমি এবং অনুগ্রহ লাভ করিবে ॥ ৩৬ 

কল্পলতায়াং। বন্ধুবিহীনো দীনে। ভূমযুপজীবি মহীন্থতে বন্ধে । 
মশক-দংশক-জলৌকা-বর্দমতবনে সদা বসতিঃ॥ ৩৭ 

মঙ্গল চতুর্থে থাকিলে জাতক বন্ধুবিহীন, দীনভাবাপন্ন ও ভূমিজীবী হয়৷ 
মশক, দংশক, জলৌক1'ও বর্দীমযুক্ত কুৎসিত গৃহে বাস করিতে হয় ॥ ৩৭ 



সপ্তম অধ্যায়। ২৩৯ 

বন্ধুভাবস্থ-বুধ-ফলমূ । 
চ-চিন্ত] চতুর্থে চরেচ্ন্দ্রঙশ্চার মিত্র 

বিশেষাধিকৃদ্ ভূমিনাথাং গণস্ত | 
ভবেলেখকো লিখ্যতে বা তদুক্তং 

তদাশাপরৈঃ পৈতৃকং বৈ ধনঞ্চ ॥ ৩৮ 
বুধ চতুর্থভাবস্থ হইলে মনুষ্য. স্থবিশ্বস্ত মিত্র সমন্বিত হয়। রাঁজঘ্বারে 

সে ব্যক্তি প্রধান লেখকের পদপ্রাপ্ত হয়, কিন্ব। তাহার অধীনস্থ, মসীজীবিগণ 
তাহার আদেশান্ুসাঁরে লেখকের কার্ধ্য সম্পন্ন করে। উক্ত ব্যক্তি পৈতৃক 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৩৮ 

বন্ধুভাবস্থ-গুরুফলমূ। 
চ.চিন্ত|। গৃহদ্বার তঃ শ্ায়তে বাজি-স্রেষা 

দ্বিজোচ্চারিতো। বেদঘেষোইপি তদ্ব। 
প্রতিস্পদ্ধিনঃ কুর্ববতে পারিচর্য্যং 
চতুর্থে গুরো তণ্তমন্তরগতঞ্চ ॥ ৩৯ 

বৃহস্পতি বন্ধুতাবস্থ হইলে, মন্ুষোর গৃহদ্বার হইতে অশ্বগণের হ্রেষা এবং 
ব্রাক্মণগণের উচ্চারিত বেদধ্বনি শ্রুত হওয়া যাঁয়। শক্রগণ তাহার পরিচর্যা 

করে, তথাপি সে ব্যক্তি সর্ধদ1 মানসিক সম্ভ/প সহা করে ॥ ৩৯ 

গর্গহ। ভবস্তি বাবমিত্রাণি যন্য মিত্রগতো গুরুঃ | 
দিব্যমাল্যাম্বর-ক্রীড়া নান! বাহনযোগ্যতা ॥৪০ 

বালকগণের সহিত তাহাঁর মিত্রত হয় এবং সে বনেও খিত্রলাভ করে 

নানা ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ, দিব্য মাল্যারযুক্ত ও নানাবাহনযুক্ত হয় ॥ ৪০ 

বন্ধুভাবস্থ-শুক্রফলমূ । 
চচিন্তা। মহিত্বেহধিকে। যন্ত তুর্্যে জুরেজ্যো 

জনৈঃ কিং নিজৈশ্চাপরৈ -রুষ্টতৃষ্টেঃ | 



২৩২ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

কিয় পোষয়েৎ জন্মতঃ লংজনন্য। 

অধীনার্পিতোপীয়নৈরেব পুর্ণঃ ॥ ৪১ 

শুক্র চতুর্থস্থ হইলে জাতক লোকপমাঁজে বিশেষ পৃষক্গাপ্রাপ্ত হয়। আতম্মীয়- 

বর্গ কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি রুট কিন্বা তুষ্ট হইলে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? 
কারণ সে ব্যক্তি আপনার অধীনস্থ : ব্যক্তিগণের প্রদত্ত উপহারেই পরিতৃপ্ত 

থাকে, সে ব্যক্তি প্রায় জন্মকাঁল হইতেই আপনার ম।তার প্রতিপাঙ্গন করে ॥8১ 

বন্ধুভাবস্থ-শনিফলমূ | 

চিস্ত!। চতুর্থে শনৌ পৈতৃকং যাতি দূরং 
ধনং মন্দিরং বন্ধুবর্গীপবাদঃ ৷ 

পিভুশ্চাপি মাতুণ্চ সন্তাপকারী 
গুহে বাহনে হানয়ো বাতরোণী ॥ ৪২ 

শনি চতুর্থভাবস্থ হইলে মনুষ্যের পৈতৃক সম্পত্তি এবং আবাস বিনষ্ট হইয়া 
যায়। বন্ধুবর্গ হইতে জাতক নিন্দাগ্রন্ত হয়। স্বকীয় গৃহ এবং বাহনের 
বিনাশ সাধিত হয়। সেব্যক্তি পিতা মাতার সম্তাঁপের হেতু এবং বাতরোগ- 
বিশিষ্ট হয়। কিন্তু উক্ত শনি স্বগৃহস্থ অথবা! তুঙ্গভবনস্থ হইয়| চতুর্থস্থ হইলে 
উক্ত ফল হয় না বরং শুভফলপ্রদ হইয়। থাকেন ॥ ৪২ 

গরস্থাস্তরে। ভগ্নাপনগুহে৷ নিত্যং বিকলো! ছুঃখপীড়ভঃ | 

স্বস্থানভ্রংশমাপ্পোতি সৌরে বন্ধুগতে নরঃ ॥৪৩ 

মকর, কুন্ত এবং তুল! ভিন্ন অন্ত রাশিস্থ হইয়া যাহার বন্ধুগৃহে শনি অব- 
স্কান করেন, সে ব্যক্তি নিয়ত ভগ্নগৃহবিশিষ্ট ভগ্রাসনসমন্থিত, বিকঙ্গা্গ, 

ছঃখপীড়িত ও স্থানভরষ্ট হয় ॥ ৪৩ 

বন্ধুভাবস্থ-রাঁছফলম্ | 

চ-চিন্তা। চতুর্থে কথং মাতৃনৈরজ্যদেহো। 
হৃদি ত্বালয়। শীতলং কিং বহিঃ স্তাৎ। 
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চ-চি্ত।। ন চেদগ্ভথা মেষগো কর্কগো বা 

বুধক্ষেহিস্থরে৷ ভূপতেবন্ধুরেব ॥ 8৪ 

রাহ চতুর্থভাঁবগত হইলে জাতকের মাতৃদেহ কি প্রকারে নীরোগ থাকিতে 
পারে? হৃদয়ের জালায় তাহার শরীরের বহির্ভাগ কি কখনও শীতল হয়? 

(অর্থাৎ জননীর সহিত জাতক রোগপীড়িত থাকে )। রা, মেষ, বৃষ কিন্ব! 

কর্কটরাশিগত হইয়া অথবা বুধক্ষেত্র মিথুন ও কন্ঠারাশিগত হইফ্া চৃতুর্থন্থ 
হইলে উহার বিপরীত ফল হইবে। এমন কিসে ব্যক্তি নরপতির প্রিয়পাত্র 
হইবে ॥ 8৪ 

বন্ধুভাবস্থ-কেতুফলম্ । 

চ-চিন্ত। । চতুর্ধে ন মাতুঃ স্থখং নো কদাচিৎ 

স্থহ্নদ্বর্গতঃ পৈতৃকং নাশমেতি। 
শিখী বন্ধুবর্গাৎ স্থখং স্বোচ্চগেহে 

চিরং নো! বসেও স্বে গৃহে ব্যগ্রতা চেৎ ॥ ৪৫ 

কেতু চতুর্ভাবস্থ হইলে, জননী হইতে স্থখলাভ ঘটে না; বন্ধুবর্গ হইতেও 
কখন সু প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না এবং পৈতৃক সম্পতি বিনষ্ট হইয়! যায়। মনুষ্য 

নিজালয়ে চিরদিন বাস করে না, বাস করিলেও উদ্বিপ্নচিভে থাকে । কেতু 
বক্ষেত্রস্থ ( মীনরাশিল্থ ) কিঘ। উচ্স্থ (ধন্ুরাশিস্থ) ভুইয়া চতুর্থভাবগত 
হইলে বন্ধবর্গ হইত সুখলাভ ঘটে ॥ ৪৫ | 

অথ স্থখেশ-স্থিতিফলমূ । 

পর/শরসং। তুধ্যেশে তুর্য্যগে মন্ত্রী ভবে সর্ববধনাধিপঃ।, 

চতুরঃ শীলবান্ মানী ধনাট্যঃ স্্রীপ্রিয়ঃ সখী । 
তুর্যেশে পঞ্চমে ভাগ্যে সুখী সর্বজনপ্রিয়ঃ | 

বিষুভক্তিরতে। মানী স্বভুজার্জিত-বিততবান্। 
স্থখেশে শক্রগেহচ্ছে তদা স্তাদ্বহমাতৃক2। 

ক্রোধী জ্ৌরোহভিচারী চ দুষ্টচিত্বমন। অপি ॥ 
প্রশ্ঙতৎ 
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হ্বখেশে সপ্তমে লগে ব্বিদ্যাসমন্থিতঃ| 

পিত্রারঙ্ধিত-ধনত্যাগী সভায়াং মুকবন্তবেত ॥ 
স্থখেশে ব্যয়রন্ধ স্থে স্থখহীনো ভবেমরঃ | 
পিতৃসৌখ্যং ভবেদল্লং ব্লীবে৷ ব৷ জারজোহপি বা ॥ 
সুখেশে কম্মগেহস্থে রাজমান্যে। ভবেন্নরঃ | 

রসায়নী মহান্ষ্টে। ভুনক্তি স্থুখমদ্ুতম্ ॥ 
স্থখেশে সহজে লাভে নিত্যরোগী ভবেন্নরঃ। 

উদ্ারে! গুণবান্ দাতা স্বভুজাজ্জি ত-বিত্তবান্ ॥ 

সর্বিসম্পদ্যুতো। মানী সাহসী কুহকাম্থিতঃ। 

কুটুন্বসংযুতো৷ ভোগী স্বখেশে চ ধনং গতে ॥ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
অথ স্থতভাব-বিবেকঃ । 

জৌতিনিঃ। জীবাচ্চন্ত্রমসোধিলগ্রভবনাৎ পুত্রপ্রদং পঞ্চমম্ । 
তস্মাদ্ন্মগৃহঞ্চ তৎপতি-দশাতুক্তো স্থৃতান্তিং বদেশ ॥১ 

বৃহস্পতি, চন্দ্র এবং জন্মলগ্ন, প্রত্যেকেরই পঞ্চম ও দশম স্থানে পুইচিত্ত। করিতে 

হয়। উহাদ্িগের পঞ্চম বা নবমপতির দশা! বা অন্তদ্দশ! পুত্রপ্রদ । পঞ্চম- 
পতির দশায় নবমপতির অন্তরে অথবা নবমপতির দশায় পঞ্চমপতির অন্তরে 

পুত্রজন্ম কল্পনা করিবেন ।১ 

স্থতাভিধানং ভবনং শুভানাং 

যোগেন দৃষ্ট্যা বিহিতং বিলোক্যম্ । 
সম্তানযোগং প্রবদেম্মনীষী 

বিপধ্যয়তে হি বিপধ্যয়ঃ স্যাৎ ॥ ২ 



সপ্তম অধ্যায়। ২৩৫ 

শুভগ্রহদৃষ্ট বা যুক্ত পঞ্চম ভবনকে পপ্ডিতগণ সম্তানযোগ কহেন। ইহার 
বিপরীতে বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ প|।পগ্রহযুক্ত হইলে বা তাহার দৃষ্টি 
থাকিলে সন্তান জন্মে না এবং জন্মিলেও বীচে না ॥ ২ | 

পারিজাতে। লগ্নেশে পুত্রভাবন্ছে পুত্রেশে বলদংযুতে । 

পরিপূর্ণবলে জীবে পুত্রপ্রাপ্তিন লংশয়ঃ ॥৬ 
পুত্রস্থানগতে জীবে পরিপুণ-বলাদ্বিতে | 
লগ্লাধিপেন সংদৃষ্টে পুত্রপ্রাপ্তিন সংশয়ঃ ॥ ৪ 

পুজ্রলাভযোগ ;_-লগ্রপতি পুত্রভাবস্থ এবং পঞ্চমপতি ও বৃহস্পতি পূর্ণবলী 

হইলে পুত্রলাভ হয় । পুত্রভাবস্থ পুর্ণবলী বৃহস্পতি, লগ্নপতি কর্তৃক দুষ্ট 
হইলে পুত্রলাভ হয় ॥ ৩৪ 

পর1শর-সং। পুত্রস্থানগতে জীবে পরিপূর্ণ-বলান্বিতে । 

লগ্নেশে বলসংযুক্তে পত্রযোগা ইমে স্মৃতাঃ 11৫ 
বর্গোত্তমাংশগে জীবে লগ্নেশস্তাংশপে শুভে । 
পুত্রেশন যুতে দৃষ্টে পুত্রযোগা ইমে ন্মৃতাঃ ॥ ৬ 
বি.ত্বশে পুত্রভাবস্থে পরিপুর্ণবলাম্বিতে । 
বৈশেষিকাংশকে জ বে পুত্রযোগ! ইমে স্মৃতাঃ ॥ ৭ 
লগ্ন পুত্রাধিপৌ কেন্দ্রে শুভগ্রহসমন্থিতৌ। 
কুটুদ্বেশে বলাট্যে তু পুত্রযোগ। ইমে স্বৃতাঃ ॥ ৮ 
লগ্নেশে দারভাবশ্ছে দারেশে লগ্নমাশ্রিতে। 

দ্বিতীয়েশে বিলগ্নস্থে পুত্রযোগ! ইমে স্মৃতাঃ ॥ ৯ 

পুত্রল/ভযোগ ;_লগ্বপতি বলবান্ ও পূর্ণবলী বৃহস্পতি" পুত্রভাবস্থ হইলে 
পুত্রলাভ হয় ॥ ৫ ৃ 

বৃহস্পতি বর্গোত্রম-নবাংশস্থ ও লগ্পপতি শুভগ্রহের নবাংশস্থ হইয়া পঞ্চম- 
পতিদৃষ্ট বা যুক্ত হইলে পুত্রলাঁভ হয় ॥ ৬॥ পূর্ণবলী দ্বিতীয়পতি পুত্রভাবস্থ 

এবং বৃহস্পতি বৈশেষিকাংশবর্গস্থ হইলে. পুত্রলাভ হয় ॥ ৭॥ শুভযুক্ত লগ্রপতি 
ও পঞ্চমপতি, কেন্দ্রন্থ এবং দ্বিতীম়পতি'বলবাঁন্ হইলে পুত্রলাভ হয় ॥৮॥ লগ্মপততি 



২৩ | জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

সগ্ডমভীবস্থ, এবং সপ্তমপতি ও দ্বিতীয়পতি তন্ুভাবস্থ হইলে পুত্রলাভ 
হয়।॥ ৯ | 

অথ বহুপুন্তরযোগানাহ | 

পরাশর সং। পুত্রেশে শুভরাশিশ্ছে শুভদৃষ্টিসমন্থিতে। 
কারকে কেন্দ্রভাবশ্ছে বন্ুপুত্রং সমাদিশেহ ॥ ১০ 
লগ্নেশে পুত্ররাশিস্থে পুত্রেশে লগ্নমাশ্রিতে। 

কেন্ধত্রিকোণগে জীবে বুপুত্রং সমাদিশেৎ ॥ ১১ 

পুত্রস্থানাধিপে স্বোচ্চে লগ্নেশে শুভসংযুতে। 

কারকে শুভসংযুক্তে বহুপুত্রং মাদিশেহ ॥ ১২ 

রাহু-রবি-সৌম্যাঃ কারকে শুভসংযুতে। 
শুভেন বীক্ষিতে বাপি বন্ছপুত্রং সমাদিশেত ॥ ১৩ 

বহুপুত্রলাভ যোগ ;--শুভদৃষ্ট বা শুভযুক্ত পুত্রপতি শুভরাশিশ্থ, এবং পুত্র 
কাঁরকগ্রহ কেন্তস্থ ব! পুত্রভাবস্থ হইলে বহু পুত্রলাঁভ হয় ॥ ১০ 

লগ্রপতি পুত্রভাবস্থ, পঞ্চম পতি লগ্নভাবস্থ এবং বৃহম্পতি কেন্দ্র বা কোণস্থ 
হইলে বন্ুপুত্র হয় ॥ ১১ ॥ পঞ্চমপতি উচ্চস্থ এবং লগ্রপতি ও পুত্রকারক গ্রহ শুভযুক্ত 

হইলে বহপুত্রলাভ হয়॥ ১২॥ রাঁছ, রবি ও বুধ পুত্রভীবন্থ এবং ুত্রকীরক গ্রহ 
শুতদৃষ্ট বা গুভযুক্ত হইলে বহুপুত্র হয় ॥ ৯৩ 

চিরংৎ পুত্রযোগানাহ। 

পরাশর-দং। লগ্লাধিপে বুজে স্থোচ্ে রন্ধে, মন্দযুতে রবে 
শুভদৃষ্টি সমাযোগে চিরাৎ পুক্রমুপৈতি সঃ ॥ :8 
পুত্রস্থা মন্দ-জীব-জ্ঞা লগ্নে পুত্রাধিপেহথব!। 

পুত্রেশে শুভরাশিশ্ছে চিরাৎ পুত্রমুপেতি সঃ ॥ ১৫ 
লগ্গে সৌম্যে ধনে পাপে তৃতীয়ে পাপখেচরে । 
পুত্রেশে পভরাশিশ্ছে চিরাঁৎ পুক্রমুপৈতি সঃ ॥ ১৬ 



সগডম অধ্যায়। ২৩৭ 

জ্যোতিনিঃ। বিলগ্রস্থে ধরাসুনৌ নিধনস্থে দিবাকরে। 
মৃখে বা শুভসংদৃষ্টে পুত্রঃ কালাস্তরে ভবেৎ ॥ ১৭ 

হোরারত্বে। কেব্দ্র-ত্রিকোণগৃহগঃ সৃতপঃ শুতক্ষে । 

সৌম্যান্থিতো৷ যদি স্থতং সমুপৈতি বাল্যে ॥ ৮ 
কাঁলবিলম্দে পুত্রলাভ-যোগ ;-_লগ্রপতি মঙ্গল উচ্চস্থ এবং শনিযুক্ত অষ্টমস্থ 

রবি, শুভৃষ্ট হইলে কালিবিলম্বে পুত্রলাভ হয় ॥ ১৪ ॥ বুধ, বৃহস্পতি ও শনি পুত্র- 

ভাবস্থ এবং পঞ্চমপতি লগরস্থ বা গুভরাশিস্থ হইলে কালবিলম্বে পুত্রলাভ হয় ॥ ১৫ 

লগ্নে শুভগ্রহ, দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে পাপগ্রহ এবং পঞ্চমপতি শুভরাশিশ্থ 
হইলে বিলম্বে পুত্রলাঁভ হয় ॥ ১৬॥ মঙ্গল লগ্স্থ, রবি অষ্টমস্থ এবং চততুর্থস্থান 

অশুভপৃষ্ট হইলে বিলম্বে পুত্রলাভ হয় ॥ ১৭ 

বাল্যে পুত্রলাভ-যোগ ;--শুভযুক্ত ও শুভক্ষেত্রগত পঞ্চমপতি কেন্দ্র বা 
কোণস্থ হইলে বাল্যে পুত্রলাভ হয় ॥ ১৮ 

পরাশর-সং। পঞ্চমাৎ পঞ্চমে মন্দে স্থতস্থে চ ঠ | 

সৃনবঃ সপ্তসংখ্যাশ্চ দবিগর্তে যমলং ভবেৎ ॥ 
বিস্তেশে পঞ্চমস্থানে সুতস্থে পঞ্চমাধিপে। 

ষটসংখ্যাচ স্তৃতপ্রাপ্তিস্তেষাঞ্চ ত্রিপ্রজা ম্ৃতিঃ ॥ ২০ 

বক্ষে ত্রোপগতে তু পুক্রগৃহপে জাতোহল্পপুত্রো ভবেৎ ॥২১ 

প্ঞ্চমে পাপসংযুক্তে গুরোঃ পঞ্চমগঃ শনিঃ। 
ভার্যযান্তরে পুত্রলাভং কলত্র ত্রয়'ভাগ, ভবে ॥ ২২ 

সপ্তপুত্রযৌগ শনি পঞ্চমস্থান হইতে - পঞ্চমন্থ এবং পঞ্চমপতি পুত্রভাবস্থ 
হইলে সাতটা পুত্র হয়। উক্তযৌগে দ্বিতীয় গর্ভে যমজ-পুত্র জন্মিয়া থাকে ॥ ১৯ 

ষষ্ঠপুত্র যৌগ ;--দ্বিতীয়পতি ও পঞ্চমপতি সুতভাবস্থ হইলে ছয়টা পুত্র 
হয়, উহার মধ্যে তিনটার মৃত্যু হইয়া থাঁকে ॥ ২৯ 

ল্পপুত্র যোগ ; পঞ্চমপতি পঞ্চমস্থ হইলে জাতকের অল্পপুত্র হয় ॥ ২১ 
তৃতীয়াভার্ধ্যায় পুত্রলাভ-যোগ ;--পঞ্চমন্থান পাপযুক্ত এবং বৃহস্পতির 

পঞ্চমে শনি থাঁকিলে, পুত্রলাভের অভাব হেতু ক্রমান্বয়ে তিনটা ভার্ধ্যা হয় এবং 

তৃতীয়। ভাঁধ্য।য় পুত্রলীভ হইয়া! থাকে ॥ ২২ | 



২৩৮ জ্যোতিষ-প্রভীকর। 

পুত্রং লভেত বাল্যে হোরাসংস্থঃ শুতভশ্চ যস্তেহ । 

দশমে শুভস্ত কুর্য্যাদ্ যৌবনকালে নৃণাং পুত্রম্ ॥ ২৩ 

জায়ায়৷ যৌবনান্তে পুত্রং কুর্ঘযাৎ শুভস্তু যদ! তুর্য্যে। 
অশুভো৷ ভবতি যা বাঞ্ধক্যে পুত্রসম্ভবং কুর্ধ্যাৎ ॥২৪ 

বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যে পুত্রলাভ যেগ ১--লগ্লে শুভগ্রহ থাকিলে অল্প 
বয়সে, এবং দশমে শুভগ্রহ থাকিলে যৌবনে পুত্রলাঁভ হয় ॥ ২৩ 

চতুর্থে শুভগ্রহ থাকিলে পত্বীর যৌবনান্তে এবং অশুভগ্রহ থাকিলে 
বাঁর্ধক্যে পুত্রলাভ হয় ॥ ২৪ | ূ 

পরাশর সং। জীবাৎ পঞ্চমতে। জ্ঞানং পুত্র-ধশ্-ধনাদিকম্। 

গুরোরষ্টকর্গেষু সম্ভতানমপি কল্পয়েং ॥ ২৫ 

গুরুস্থিতাৎ্ স্থৃতস্থানে যাবন্তে। বিদ্ভতে ফলম্। 
শত্র-নীচ-গুহং ত্যক্ত। তাবদ্ ভ্রয়াদপত্য কম্ ॥ 

দেবশানঃ। গুরোস্তঙ্গং সৃতস্থানং যদি স্যাত্রিগুণং তদা। 

স্বক্ষং মূলত্রিকোণং বা যদি স্যান্দিগুণং তদা ॥ ২৭ 
তত্রেব যদি সর্ব্ষাং শুতনাং দৃষ্টিজুক্টতা। 
তদোক্তাদপি বৃদ্ধিঃ স্যান্দেবশানঃ প্রভাষতে ॥ ২৬ 

পরাশর-সংহিতীর মতে সুতসংখ্যা নিরূপণ ১--ভগবান্ পরাঁশর বলেন, 

বৃহম্পতির পঞ্চমে জ্ঞান, পুত্র, ধর্ম ও ধনাদ্দি-বিচার এবং বৃহস্পতির অষ্টবর্গে 

সম্তান.সংখ্য। নিরূপণ করিতে হয় ॥ ২৫॥ বৃহস্পতির অষ্টবর্গচক্রে বৃহস্পতির 

অবস্থিত বাশি হইতে পঞ্চমন্থানে যত সংখ্যক ফলরেখা থাকে, উক্ত পঞ্চম 
স্থান যদি বৃহস্পতির শক্রগৃহ বা নীচগৃহ না হয়, তবে তত সংখ্যক অপত্য 

কল্পনা করিবে ॥ ২৬॥ উক্ত পঞ্চমস্থান যাঁদি বৃহস্পৃতির তুঙ্স্থান হয়, তবে প্রাপ্ত 
ফলসংখ্যার ত্রিগুণ, এবং ম্বক্ষেত্র বা মূলত্রিকোণ হইলে ছিগুণ সংখ্য! নির্দেশ 
করিবে। উক্ত পঞ্চমন্থানে যদি সমস্ত শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে কথিত 

নিয়মে যত সংখ্যা নিরূপিত হইবে, তদপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি কল্পনা! করিবে ॥ ২৭২৮ 



সপ্তম অধ্যায়। ২৩৯ 

অগ্রিমপুত্র-জননযোগঃ | 

লগ্নে বিত্বে তৃতীয়ে বা লগ্নেশোহপত্যমগ্রিমম্ । 

তুর্যে জন্ম দ্বিতীয়স্য পরঃ পুত্রাদিজন্ম চ ॥ ২৯ 
দ্বিদেহসংস্থা ভূগুভৌমচন্দ্রাঃ সম্তানমাদৌ৷ জনয়ন্তি নূনম্। 
এতে পুনধন্থিগত! ন কুযুণঃ পশ্চাততথান্তে কথিতং মহস্তিঃ ॥৩০ 

লগ্নে, দ্বিতীয়ে ব! তৃতীয় স্থানে, লগ্নাধিপতি থাকিলে প্রথমে পুব্র-সস্ত/ন 

জন্মে এবং চতুর্স্থানে থাঁকিলে দ্বিতীয়াদিবারে পুরু জন্মে। অন্থান্ত স্থানে 
এইভাবে কল্পনা করিয়া লইতে হইবে ॥ ২৯ ॥ জ্যোতির্বিদ্গণ বলেন যে, যদি 

চঞ্, মঙ্গল ও শুক্র দ্যাজ্মকরাঁশিতে থাকেন, তবে প্রথমে পুত্র জন্মে এবং উক্ত 

গ্রচত্রয় ধন্ুরাশিতে অবস্থান করিলে পূর্বে বা পরে আদৌ পুত্র জন্মে না ॥ ৩০ 

সহজে সহজাধীশে ধনে লগে স্থতেহপি বা। 

ন তশ্য জায়তে বালে। যদি জাতো। ন জীবতি ॥ ৩১ 
সম্তানাধিপতেঃ পুত্রে ষষ্ঠে রিপকেস্থিতেই শুভে । 
পুত্রাভাবো ভবেত্স্ত যদি জাতো। ন জীবতি ॥ ৩২ 

তৃতীয় ভবনাধিপতি গ্রহ তৃতীয়স্থানে, ধনস্থানে, তনুস্থ(নে অথবা স্ৃতস্থানে 
অবস্থান করিলে মন্তুষ্যের পুত্র জন্মে না! এবং জন্মিলেও বাঁচে ন! ॥ ৩১ 

সন্তযনভবাধিপতি গ্রহের পঞ্চম, ষষ্ঠ বা ছ্দশ গৃহে যদি কোন পাপগ্রহ 
অবস্থান করে, তাহ। হইলে মনুষ্যের পুত্র জন্মে না এবং জন্মিলে অল্লায়ু হয় ॥ ৩২ 

চন্দ্রাদ্বা পঞ্চমস্থানে বুধো যদি খলালয়ে । 
তদাপি পুত্রী পুত্রোচ ন স্যাতাং জীবিনাং কচি ॥ ৩৩ 

চন্ত্র হইতে পঞ্চমন্থানে, পাঁপগ্রহের গৃহে বুধ অবস্থান করিলে মানবের 

পুত্র বা কন্ঠ! কিছুই জন্মে ন! ॥ ৩৩ 

চন্ত্রাদ্থ। পঞ্চমঃ পাপঃ পুত্রহানিকরঃ প্মুতঃ | 

তম্মাৎ পাপে স্ুতায়স্থে কন্যাহানিঃ প্রজায়তে ॥ ৩৪ 



২৪০ জে/াতিষ-প্রভাকর । 

চল হইতে পঞ্চমস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে পুত্রহানি হয় এবং চন্দ্র হইতে 

পঞ্চম ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে কন্ঠ।হানি হয় ॥ ৩৪ 

পরাশর-সং। অস্তংগতে পঞ্চমমেশে পাপাক্রান্তে চ দুর্বলে। 

ষ্ঠে নীচে স্থৃতাধীশে কাকবন্ধ্যা বিশেষতঃ ॥ ৩৫ 
ষষ্ঠস্থানে হুতাধীশে লগ্নেশে কুজবেশ্মনি । 
জিয়তে প্রথমাপত্যং কীকবন্ধ্যাত্বমাপু,য়াৎ ॥ ৩৬ 
স্থতাধীশো। হি নীচস্থঃ ষড়াদিত্রয় সংস্থিতঃ। 
কাকবন্ধ্যা তবেম্নারী স্থৃতে কেতু-বুধো যদি ॥ ৩৭ 
স্বতেশে। নীচগে! যত্র স্থৃতস্থানং ন পশ্যতি। 

তত্র সৌরি-বুধো স্তাতাং কাকবন্ধ্যাত্বমাপু,যাৎ ॥ ৩ 

কাকবন্ধ্য। যোগ ;--পঞ্চমপতি অস্তগত, পাপাক্রাস্ত ও বল হইলে, অথবা 

নীচস্থ হইয়া ষষ্টস্থ হইলে কাঁকবন্ধ্য। হয়, অর্থাৎ একটী মাত্র সন্তান জন্মের 

পর আর সন্তান হয় নাঁ॥ ৩৫ ॥ পঞ্চমপতি ষষ্ঠস্থ ও লগ্রপতি মঙ্গলের ক্ষেব্রস্থ 
হইলে প্রথম সন্তানের মৃত্যু ও তৎপরে কাকবন্ধ্য হয় ॥ ৩৬ ॥ পঞ্চমন্থটন কেতু 

ও বুধযুক্ত এবং পঞ্চমপতি নীচস্ত বা! ষড়াদি ছু:স্থানস্থ হইলে কাকবন্ধ) হয় ॥ ৩৭ 
পঞ্চমন্থান শনি ও বুধযুক্ত হইলে এবং পর্চমস্থানে নীচস্থ পঞ্চমপতির দৃষ্টি 

না থাকিলে কাঁকবন্ধ্যা হয় ॥ ৩৮ 

হোরারত্বে। স্ৃতস্থানে দ্বিপা্ধে চ ত্রিপাপে বাথ সংযুতে। 

তা স্ত্রী-পুরুষৌ বন্ধ্যো বিজ্ঞেয়ো শক্রবীক্ষিতোঁ॥ ৩৯ 
লগ্রে মকর-সংপ্রাপ্তে কুস্তে বা শুভবর্জিতে। 

শনিদৃষ্টে যুতে বাপি বন্ধ্যা ভবতি নান্তথা ॥ ৪০ 
লগ্রস্ত সপ্তমশ্থানং শনিক্ষেত্রং ভবে যদি। 

শনিদৃষ্টে যুতে বাপি সা! স্ত্রী বন্ধ্যা ভবেদ্ প্রবম্ ॥ ৪১ 

বন্ধ্যা যৌগ,__পঞ্চমন্থানে তিনটা বা ছইটী পাঁপগ্রহ এবং লগ্নে লগ্পপতির 
শত্রগ্রহের দৃহি থাঁকিলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই বন্ধ্যা হয় ॥ ৩৯ | 



সপ্তম অধ্যায়। ৪১ 

শনিদৃষ্ট বা যুক্ত মকর ও কুস্ত লগ্নে, শুভগ্রহের যোগ না থাকিলে বন্ধ্যা 

হয় ॥ ৪৭ ॥ কর্কট ও সিংহ লগ্নের সপ্তমস্থানে শনির দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে 
বন্ধ্যা হয় ॥ ৪১ 

অনপত্য-যোগানাহ । 

জ্যোতিনিঃ। গুরু লগ্নেশদারেশ-পুত্রস্থানা ধিপেষু চ। 
_ জর্বেেষু বলহীনেষু বক্তব্যাত্বনপত্যতা। ॥ ৪২ 

পুত্রস্থানগতে পাপে তদ্দীশে নীচরাশিগে । 
শুভদৃষ্টিবিহীনে তু বক্তব্য। ত্বনপত্যতা ॥ ৪৩ 
পুত্রস্থানগতে পাপে তদীশে পাঁপমধ্যগে । 
সৌম্যদুগ যোগরহিতে বক্তব্য। ত্বনপত্যতা 8৪৪ 

লগ্পুত্রেশ্বরো দুঃস্থে কারকে নীচরাশিগে। 
অনপত্যগ্রহে পুত্রে অনপত্যত্বমা দিশেৎ 18৫ 

জীবন্ত পঞ্চমে ক্রু.রো! জীবো লগ্ম্ত পঞ্চমে। 
ত্দাপত্যবিহীনঃ স্যাদ্ জাতকণ্চ ন সংশয়ঃ ॥৪৬ 

স্থতাভিধানে ভবনে যদি স্তা খলস্য রাশিঃ খলখেটযুতঃ ॥ 

সৌম্যগ্রহালোকন-বর্জিতশ্চ সন্তানহীনো মনুজন্তদানীম্ ॥৪৭ 
কবিঃ কলত্রে দশমে স্বগাঙ্কঃ পাতালযাতাশ্চ খল! ভবন্তি ৷ 

প্রসুতিকালে যদ্দি মানবং তে সন্তানহীনং জনয়স্তি নূনম্ ॥৪৮ 

দর্তকপুত্র-যোগানাহ। 

মন্দপ্য রাশিঃ স্থুতভাবধাতে মন্দেন যুক্তঃ শশির্পেক্ষিতণ্চ 
দত্তাতজাপ্ডিঃ শশিবদ্বুধেহপি ক্রীতঃ স্থৃতস্তস্য ন্রস্ত বাচ্যঃ ॥৪৯ 

ইতি জাতকাঃ। 
পারিজাতে। পাপক্ষেত্রগতে চন্দ্রে পুত্রেশে ধর্মরাশিগে । 

দত্তপুত্রস্য সংপ্রাপ্তিল গ্নেশস্তজিকোণগঃ ॥৫০ 
প্র--৩৯ 



২৪২ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর | 

পরাশরসং ৷ পুত্রস্থানে কুজে মন্দে বুধক্ষেত্রে বিলগ্নপে। 
বুধদৃষ্টে যুতে বাপি তদা দত্তাঃ স্থৃতাদয়ঃ ॥ ৫১ 

পুত্রস্থানে বুধক্ষেত্রে মন্দক্ষেত্রেহথবা ভবেৎ। 
মন্দমান্দিযুতে দৃষ্টে তদা দত্তাঃ স্তাদয়ঃ ॥ ০২ 
পুত্রস্থানে বুধক্ষেত্রে বুধসংস্থেক্ষিতেহপি ঝা । 
লগ্লাধিপে শনো বাপি দত্তপুত্র। ভবস্তি হি ॥ ৫৩ 
কামেশে লাভভাবস্ছে পুত্রেশেহশুভসংযুতে । 

পুত্রে মন্দে বুধে বাপি দত্তপুত্রা ভবস্তি হি ॥ ৫৪ 
পুত্রেশে ভাগ্যভাবস্থে ভাগ্যেশে কন্মরাশিগে । 

পুত্র সূর্বযজ-ৃষ্টে তু দত্তপুত্রেণ-সন্ততিঃ ॥৫৫ 
পুত্রাধিপে রবৌ লগ্নে পুত্রন্ছ৷ শনি সোমজোৌ । 
পুত্রীধিপে বলযুতে দত্তপুত্রা হুতং ভবেৎ ॥ ৫৬ 

লগ্লাধিপে বুধে পু কুজদৃষ্টি-সমন্থিতে। 
কাঁরকে লাভরাশিস্থে দত্তপুত্রাৎ সুতং ভবেৎ ॥ ৫৭ 

জ্যোতিনি:। পিতৃ-কর্মগৃহে জাতঃ পিতৃভুলাগুণাম্বি তঃ। 
পিতৃজন্ম-তৃতীয়ক্ষে জাতঃ পিতৃবশানুগঃ ॥ ৫৮ 

সর্বার্থচি:। লগ্নেশাৎ পিতৃভাবেশে সম্পূর্ণবলসংযুতে । 
_ কারকে বা শুতৈরূ্টে জাতঃ পিতৃবশানুগঃ * 

পিতুর্ধন্মীয়-বিত্বেষু জাতঃ পিতৃবশো। ভবেৎ ॥ ৫৯ 
লগ্নং পশ্ঠতি বা পুতনাথে লগ্লান্িতে যদি । 

লগ্েশ্বরে সুক্ষ বা পুত্রো বাক্যবশানুগঃ ॥ ৬০ 

পিতৃবশ্ত পুত্র; পুত্রের জন্মলগ্ন, পিভার জন্মলগ্ন হইতে দশম রাশিতে 
হইলে, সেই পুত্র পিতৃতুল্য গুণবান্ হয় ১ এবং পিতাঁর জন্মলগ্থের তৃতীয় রাশিতে 
পুত্রের জন্মলগ্ন হইলে, সেই পুত্র পিতার বশীভূত হুইয়! থাকে ॥ ৫৮ | 



সপ্তম অধ্যায়। ২৪৩ 

লগ্নপতি অপেক্ষা] দশমপতি পুর্ণবলশালী হইলে, অথবা পিভৃকারক গৃহ 
শুভদুষ্ট হইলে, ভথবা পিতার জন্মলগ্ন হইতে নবম, একাদশ বা দ্বিতীয় রাশিতে 
জন্মলগ্ন হইলে, জাতক পিতাঁর বপ্ত হয় ॥ ৫৯ 

পঞ্চমপতি লগ্স্থ বা লগ্নদরশী ) অথবা লগ্রপতি পঞ্চমন্থ বা পঞ্চমদর্শী হুইলে, 
পুত্র পিতার বশীভূত হয় ॥ ৬৭ 

পারিজাতে। পিতৃ-বষ্ঠাষ্টমে জাতঃ পিতৃশক্রর্ভবিষ্যতি। 
তন্তাবপে বিলগ্নস্থে পিতৃশ্রেষ্ঠে। ভবেৎ স্ৃতঃ ॥ ৬১ 

পিতৃশক্র পুত্র)১পিতার জন্মলগ্নের ষষ্টে বা অষ্টমৈে জন্মলগ্ন হইলে 
জাতক পিতাঁর শত্রু হয়। দশমপতির লগ্রস্থ হইলে জাতক পিত। অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৬১ 

পিতৃস্থানেশ্বরে সৌম্যে কারকে পুভসংযুতে। 
ভাবে বা! শুভদংযুক্তে পিতৃসৌখ্যং বিনির্দিশেহ ॥ ৬২ 
সৌম্যস্তরস্থে তন্নাথে গুরুশুক্র-যুতেক্ষিতে। 
পাপৈষঞ্ছিতে যুক্তে পিতৃসৌব্যং বিনিদ্দিশেৎ ॥৬৩ 

পুরন পিতাঁর -্থ ;--পু উর জন্মলগ্রের দশমপতি শুভগ্রহ এবং পিতৃ- 

কাঁরব গ্রহ বা দশমভীব শুভযুক্ত হইলে পিত।র সুখ হয় ॥ ৬২ 

দশমপতি শুভগ্রহের মধ্যগত, অথবা বৃহস্পতি ও শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট বাঁ যুক্ত 
হইয়া পাপযু্ত দুষ্ট না হইলে পিতার সুখ হয়। ৬৩. 

পাপদৃষ্টে সাপাপে ব' কারকে ভাবনায়কে। 
পাঁপস্তরগতে বাপি পিতৃছুঃখং বিনিদ্দিশেৎ ॥ ৬৪ 

পিতার দুঃখ ;--দশমপতি বা পিতৃকারকগ্রহ পাঁপদৃষ্ট, পাঁপযুক্ত ব পাঁপ- 

মধ্যগত হইলে পিতার হঃখ ভোগ হয় ॥ ৬৪, 

পারিজাতে। পারাবতাদিতীগ্ৃশ্থে নাথে বা কারকেহপি বা। 
স্বোচ্চ-মিত্রাংশকে বাঁপি পিতৃদীর্ধায়ুরাদিশেৎ ॥ ৬৫ 

পুত্রজন্মে পিতাঁর দীর্ঘায়ুঃ ১ দশমপতি বা পিতৃকারক, পারাবতাদিবগৃস্থি, 
উচ্চস্থ বা মিত্রনবাংশস্থ হইলে পিতার দীথাধুঃ হয় ॥ ৬৫ র 
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কেন্দ্র চরেহর্কে চন্দ্রে বা পিতরো ন দহেত স্ৃতঃ। 
কেন্দ্রে দ্বিদেহগৌ তৌ চেস্ম.তিদাহো দ্বিকালগৌ৷ ॥ ৬৬ 

পুত্রঘবারা অগ্রিসংকার ;__কেন্রস্থানস্থরবি চররাশিশ্থ হইলে পিতার, শ্রবং 
কেন্্রস্থানস্থচন্দ্র চররাশিস্থ হইলে মাতার অগ্নিসৎকাঁর পুত্র ঘর হয় না) 
কিন্তু উক্ত রবিচন্তর দ্যাত্বকরাশিশ্থ হইলে পুত্র দ্বার! যথাক্রমে পিডামাতার 
অগ্নিসংকার হইয়া থাকে। রবি ও চন্দ্র উভয়ে কেন্্রস্থানে দ্যাত্বকস্থ হইলে, 
পিতা মাতা উভয়েরই অগ্নিসৎকাঁর পুক্রদ্ধারা হয়। (সর্বত্র দেশ কাল ও পাত্রভেদে 
ফলাফল) প্রয়োজ্য ॥ ৬৬ 

মদৃশ্যযাতে। পিতৃমাতৃনাথো পিত্রো মুখাদর্শনাদৌ ভবেতীম্ | 
পুত্রাধিপো দৃশ্ট-চুহোপগশ্চে পুত্রাননাদর্শনদোহন্ত্যকালে ॥৬৭ 

ইতি পারিজতে। 
(লেপন-জনকযোর্ম্ধধ্যে শনি-রাহুকেতুভিঃ পিত্রোন সংস্র্তী। 
লেপাদিপুর্ববার্ধে জনকাদ্যপরার্দে শুতদৃগ যোগান ॥ ৬৮ 

ইতি জৈমিনীন্মুঃ । 
দশমপতি ও চতুর্থপতি জন্মলগ্জ হইতে অধৃশ্ঠ-ভ$ক্রার্দে থাকিলে পিতা 

ও মাতার মৃত্যুসময়ে সাক্ষাৎ হয় নাঁ। পঞ্চমপতি দৃগ্ত-ভচক্রার্ধে থাঁকিলে 
মৃত্যুসময়ে পুত্রমুখ দর্শন হয় ন| ॥ ৬৭ 

জৈমিনী হত্রে উক্ত হইয়াছে যে, লগ, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ঠ, ইহার 
অন্ততম স্থানে শনিরাহু ঝ। শনিকেতু থাকিলে মাতার, এবং ১২শ, ১১শ, ১*ম, 
ঈম, ৮ম) ও ৭ম ইহার অন্তমে শনিরাঁছ বাঁ শনিকেতু থাকিলে পিতার, পুত্র- 
ঘ্বারা অগরিমংস্কারাদি হয় না। উক্ত যোগে শনিরাহু বা শনিকেতু। শুভৃষ্ট বা 
যুক্ত হইলে পুত্র, পিতা মাতার সংস্বর্তী হইয়া থাঁকে ॥ ৬৮ 

বংশনাশযোগাঃ। 
লগ্লাদ্দশমে চন্ডে সপ্তমসংস্থে ভূগোঃ পুতে । 

পাপৈঃ পাতালস্থৈ্বংশচ্ছেত্ত' ভবেজ্জাতঃ ॥ ৬৯ 
লগ্নে হরেজ্য-শশিনো সপ্তমসংস্থে কুজে সসৌম্যেচ। 
পাপৈঃ পাতালস্থের্ববংশচ্ছেত্তা ভবতি জাতঃ ॥ ৭০ 
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বুধতার্গবয়োরস্তে স্বখগে পাপে গুরো স্থৃতস্থেইপি | 
যবনেশ্বরে গদিতো! বংশচ্ছেত্। ভবেজ্জাতঃ || ৭১ 
লগ্নেখবরে স্থৃততে লগ্নে পাপগ্রহে স্থখে শশিনি। 

স্থতভেশে বলহীনে জাতো বংশক্ষয়ং নরো যাতি ॥ ৭২ 
পুত্রস্থানপ-কারকেক্ষকযুত। ছুঃস্থানপা ছু্বলাঃ | 
হুস্থাস্তৎ পরিপাকভুক্তিসময়ে পুত্রস্ত নাশং বদেশ ॥ ৭৩ 

পুত্রনাশ সময় নিরূপণ )-_পঞ্চমপতি, পুত্রকাঁরক, পঞ্চমস্থানদর্শা ও 

পঞ্চমস্থগ্রহ, ইহারা ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থানের অধিপতি হইয়া, ব1 ফড়াদি 
দুঃস্থানস্থ হইয়া ছুর্বধল হইলে, ত্বীয় দশ! ভোগকালে পুত্রের মাঁরক হয়েন ॥ ৭৩ 

ব্রহ্মশ।পাৎ সথতনাশযে।গাঃ। 

পরাশরসং। গুরুক্ষেত্রে যদ! রাছুঃ পুত্রে জীবারতামুজাঃ। 

ধন্মন্থানাধিপে নাশে ব্রন্মশাপাৎ স্থৃতক্ষয়ঃ || ৭৪ 

ধন্মীধিপে নীচগতে ব্যয়েশে পুত্ররাশিগে। 

রাহুযুক্তেক্ষিতে বাপি ব্রহ্মশাপাৎ সুৃতক্ষয়ঃ ॥ ৭৫ 

জীবে নীচগতে রাহুলগ্নে বা পুত্ররাশিগে। 
পুত্রস্থানাধিপে ছুঃস্থে ব্রহ্মশাপাৎ স্থৃতক্ষয়ঃ ॥ ৭৬ 
পুত্রস্থানাধিপে জীবে রন্ধে পাপসমন্থিতে। 

পুত্রেশাবর্বচন্দ্রো বা ব্রহ্মশাপাৎ স্ৃতক্ষয়ঃ ॥ ৭৭ 

ধন্মেশে পুততাবন্ছে পুত্রেশে নাশরাশিগে। 
জীবাররাহুমৃত্যুস্থে ব্রহ্মশাপাৎ স্ুৃতক্ষয়ঃ ॥৭৮ 

অস্য প্রতীকারোপায়ঃ। 

তদোযস্ত শাস্ত্যর্থং কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং নরঃ। 
্রন্মবুচ্চত্রয়ং কৃত্বা! ধেনুং দদ্যাৎ সদক্ষিণাম্ ॥ ৭৯ 
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পঞ্চরত্বানি দেয়ানি হ্বর্ণেন সমন্বিতম্। 

অন্নদানং ততঃ কুধ্যাদযুতং বা সহত্রকম্ ॥ ৮৩ 
এবং কৃতে তু সৎপুত্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। 

মুক্তশাপে! বিশুদ্ধাত্বা স পুমান্ সুখমেধতে ॥ .১ 

পিতৃশাপাৎ স্থতনাঁশযোগাঃ। 

ভানুরাশিশ্থিতে জীবে পুত্রেশে ভানুসংযুতে। 
পুত্রে লগ্নে পাপযুতে পিতৃশাপাৎ স্থতক্ষয়ঃ ॥ ৮২ 

লগ্নেশে ছুর্ধলে পুত্রে পুত্রেশে ভানুসংস্থিতে। 

পুত্রে লগ্নে পাপযুতে পিতৃশাপাৎ সতক্ষয়ঃ ॥ ৮৩ 
পিতৃম্থানাধিপে পুত্রে পুত্রেশে বা তথাস্থিতে। 
লগ্নে পুত্রে পাপযুতে পিতৃশাপাত স্থৃতক্ষয়ঃ ॥৮৪ 

ব্যয়েশে লগ্মভাবস্থে রন্ধে শে পুত্ররাশিগে । 

পিতৃস্থানাধিপে রন্ধে, পিতৃশাপাৎ স্ৃতক্ষয়ঃ ॥ ৮৫ 

মাতৃশাপাৎ স্থতনাশযোগাঃ | 

পুত্রস্থানাধিপে চন্দ্রে নীচে বা পাপমধাগে। 

হিবুকে পঞ্চমে পাপে মাতৃশাপাত স্থৃতক্ষয়ঃ ॥ ৮৬ 

পুত্রস্থানাধিপে দুঃস্থে লগ্নেশে 'ীচরাশিগে। 
চন্দ্রে পাপসমাযোগে মাতৃশাপাৎ স্থতক্ষয়ঃ ॥ ৮৭ 

চন্দরক্ষেত্রে যদ! লগ্নে কুজরাহু-সমন্থিতে। 

চন্ত্রমন্দো পুত্রসংস্থৌ মাতৃশাপাৎ স্থৃতক্ষয়ঃ ॥ ৮৮ 
নাশস্থানং গতে জীবে কুজরা হু-সমন্থিতে । 
পুত্রস্থানে মন্দচন্দ্রৌ মাতৃশা পাৎ স্থুত্ষয়ঃ ॥ ৮৯ 
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ুদ্ধিযোগাঁনাহ | 

গর্গসং। ধীন্থৈঃ সৎখেচরৈঃ প্রপঞ্চরচকো দক্ষো হতিগৃঢ়ঃ স্থধীঃ। 
সম্মন্ত্রামর-সেবনেষু নিরতো নূনং স্থশীলঃ সদা ॥ ৯ 

পারিজাঃ। কেন্দ্রে কোণে সৌম্যবাগীশযুক্তে 
বীর্যোপেতে বুদ্ধিমান্ ইঙ্গিতজ্ঞঃ। 

সৌম্যে তু বুদ্ধিভাবস্থে গুরুশুক্র-নিরীক্ষিতে। 
তাদৃশে বুদ্ধিনাথে বা সর্বেেষাং বুদ্ধিদো। তবে ॥ ৯১ 

বুদ্ধিযোগ-কথন ;--বুদ্ধিভবে অর্থাং পঞ্চমে শুভগ্রহ থকিলে জ।তক 

সুবুদ্ধি, কাধ্যদক্ষ, ইঙ্গিতজ্, সদ সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনে নিরত, জপধ্যান- 
পরায়ণ ৪ দেবতাঁয় ভক্তিমান্ এবং সথণীল হয়। ॥ ৯০ ॥ পঞ্চমস্থ পঞ্চমপতি বা! 
বুধ, গুরু ও শুক্রদৃষ্ট হইলে জাঁতক, সকলের বুদ্ধিদ।তা অর্থাৎ অতিশয় 
বুদ্ধিমান্ হয় ॥ ৩১ | 

গ্রন্থপ্রণেতৃ-যোগানাহ । 

পরাশরঃ। চন্দ্রেজ্ো কারকাংশে চ লগ্নে বা নবপঞ্চমে। 

্রস্থকর্ত। ভবেন্,,নং সর্ধ্বিদ্ভাবিশীরদঃ ॥ ৯২ 
উক্তস্থানগতে শুক্র স্বল্পগ্রন্থকরো। দিজ | 

উক্তস্থানগতে সৌম্যে কিঞ্চিত গ্রন্থকরো। হাসৌ ॥। ৯৩ 
জৈমিনীস্থঃ। শুক্রেণ কাব্যকর্তা চ প্রাকৃতগ্রন্থ-তৎপরঃ। 

গুরুণা সব্বগ্রন্থাণাং কারকো দ্বিজসত্তম ॥ ৯৪ 

রন্থপ্রণেত। যোগ ;--আত্মকাঁরক-গ্রহাশ্রিত-নবাশে অথব! উহার পঞ্চম 

বা নবম নবাংশে, কিন্ব। জন্মলগ্নে অথবা লগ্নের পঞ্চম বা নবমস্থানে এক 

নবাংশাবচ্ছেদে চন্ত্র ও বৃহস্পতি থাকিলে, জাতক সর্ববিষ্ঠা-বিশারদ ও গ্রসথ- 
প্রণেত| হয় ॥ ৯২॥ চন্দ্র ও শুক্রে উক্তযোগ হইলে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যুন 

্রন্থকর্তা, এবং চন্দ্র ও বুধে তদপেক্ষ। ন্যুন ্রন্থকর্তা হয় ॥ ৯৩ 



২৪৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

উক্তস্থানস্থ শুক্র যোগকারক হইলে, জাতক কাব্যবর্তা, প্রাকৃতগরন্ 
প্রণেতা ও বাগ্মী হয়। (প্ররুতি সম্বন্ধীয় নাটক, নভেল, ইতিহাস, ভূতন্ব, 

পদার্থতত্ব, জন্ততত্ব, প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থকে প্রাক তগ্রস্থের অন্তর্গত বলা যায়) 

বৃহস্পতি যোগকাঁরক হইলে সর্বশাস্ গ্রস্থকর্ত। বেদবেদ।ববিৎ ও শ্রেষ্ঠ টৈয়াকরণ 
হয়, কিন্তু বাগী হয় না। 

অথ স্থুতভাবে বব্যাদিগ্রহ-যোগফলমূ । 

চচিন্তা। স্থৃতস্থানগে পূর্ববজাপত্যতাপী 
কুশাগ্রা মতির্ভাস্করে মন্ত্রবিভা । 

রতির্বঞ্চনে সঞ্চকোহপি প্রমাদী 

সৃতি ক্রোড়রোগাদিজ! ভাবনীয়া ॥ ৯৫ 

রবি স্থতভাবস্থ হইলে জাতক জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুজনিত সন্তাঁপ প্রাপ্ত হয়। 

এ রবি স্বক্ষেত্রে থাকিলে অন্য সন্তান হানি হয় না। তাহার বুদ্ধি কুশাগ্রের স্তাঁয় 

তীক্ষ হয়। মন্ত্রবিগ্ঠ। তাহার অভ্যন্ত থাকে অর্থ[ৎ সে ব্যক্তি আগমবেত্া ও শীতিজ্ঞ 

হয়। সে ব্যক্তি প্রতারণা-কুশল, অসাবধাঁন এবং দ্রব্যসঞ্চঘ্কারী হয়। কুক্ষিজনিত 
রোগে তাহার মৃত্যু চিন্তা করিবে ॥ ৯৫ 

চ-চিত্ত।। যদা পঞ্চমে যস্য নক্ষত্রনাথে। 

দদাতীহ সন্তান-সন্তোষমেব। 

মতিং নিশ্মলাং রতুলাভঞ্চ ভূমিম্ 
কুসীদেন নানাপ্তয়ো ব্যবসায়াৎ ॥ ৯৬ 

হৌরাপ্রঃ। অম্তনিধৌ পঞ্চমন্তে কন্যান্থতভৃত্যভূষিতং কুরুতে। 
ক্ষীণঃ পাপসমেতে যচ্ছজি কন্যাং চপলাম্ ॥ ৯৭ 

পুর্ণচন্ত্র সুতভাবস্থ হইলে জাতক সন্তান হইতে সন্তোষ লাভ করে। তাহার 

বুদ্ধি নির্মল! হয় । সে ব্যক্তি রত্ব এবং ভূমি প্রাপ্ত হয়। টি কার্যে ও বাণিজ্য 
ব্যাপারে বুতর বস্ত লাভ করে ॥ ৯৬ 

পঞ্চমদ্থ ক্ষীণচন্ত্র পাপযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে চঞ্চল! কন্া। লাভ হয় ॥ ৯৭ 



সপ্তম অব্যায়। ২৭৯. 

স্থতভাবন্ছ-কুজফলমূ | 

চচিন্ত/। কুজে পঞ্চমে জঠরাগ্িবর্বলীয়ান্। 
নজাতং নু জাতং নিহন্ত্যেক এব। 

ত্দানীমনল্লা মতিঃ কিল্বিষেহপি 

স্বয়ং দুগ্ধবু তপ্যতেহস্তঃ সদৈব ॥ ৯৮ 
হোরা-প্রঃ। রিপোদৃষ্টে! রিপোক্ষেত্রে নীচে বা পঞ্চমে স্িতঃ। 

ভূমিজঃ পুত্রশোকার্তং করোতি নিয়তং নরম্ ॥ ৯৯ 
মঙ্গল পঞ্চমস্থ হইলে জাতকের জঠরাগ্রি বলীয়ান্ হয়। তাহার পুত্র হয় 

না, হইলেও কাল-কবলে নিপতিত হয়। তাঁহার মন সর্বদ্দ। পাপে আসক্ত থাকে 

এবং তজ্জন্ত ছুদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে সন্তপ্ত হইতে থাকে ॥ ৯৮ 

মঙ্গল নীচস্থ, শত্রক্ষেত্রস্থ বাঁ শত্রদৃষ্ট হইয়া পঞ্চমন্থ হইলে জাঁতক.নিয়ত 
পুত্রশোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৯ 

স্থতভাবস্থ-বুধফলম্ । 

কুকঃ।  বুধে পঞ্চমে বিদ্যায় বৈ বুধঃ 
স্যাত্তথা পুত্রসৌখ্যং ন পুরর্বং নরম্য | 
ভবেম্মন্ত্রধীরঃ পরং সৌখ্যযুক্তঃ 
সদা বাথ্তো যুক্তিযুক্তং বদেছা ॥ ১০০ 

বুধ সুতভাবস্থ হইলে পত্বীর আগ্ঘগর্ততসস্তৃত পুত্রস্্রথ হয় না। জাতক 

বিদ্বান, ধনোপার্জনে চতুরবুদ্ধিসম্পন্ন, যুক্তিপূর্ণ বাক্পটু, সুখী, ছলকাপট্যযুক্ত, 

মন্ত্কুশঙগী এবং মারণ-বশীকরণাঁদি অভিচাঁরজ্ঞ হয় ॥ ১০০ 

হ্ৃতভাবস্থ-গুরুফলমূ । 

চচিঃ। বিলাসে মতিবু'দ্ধিগে দেবপুজ্যে 
ভবেজল্পকঃ কল্পকো। লেখকো। ব। 
নিদানে স্থৃতে বিদ্ভমীনেহপি ভূতিঃ, 
কলোপদ্রবঃ পরুকালে ফলস্য ॥ ১৭১ 

প্র-৩২ | 



২৫৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

বুহস্পতি স্ুতভাবস্থ হইলে মনুষ্য ভোগবিলুসী, জঙ্নক, কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন 
এবং শ্থুলেখক হয়। তাহার কোন কৃতকর্মের ফলোৎপত্তিকাঁলে নান! বিদ্ব 

উপস্থিত. হয়। . পুত্র সহাঁয় হইলেও তাহার নিদাঁনে অর্থাৎ পরিণত বয়পে ধন- 
সমৃদ্ধি লাভ হয় ॥ ১০১ 

... স্ৃতভাবস্থ-শুক্রফলমূ্। 

জাতফাভ;। সকলকাব্যকলাভিরলম্কৃতত্তনয় বাহনধান্যসমন্থিতঃ। 
নর়পতেগু রুগৌরবতাঙ নরো৷ ভূগুস্তেম্থতসন্মনিসংস্থিতে ॥ ১০২ 
শুক্র পঞ্চমস্থ হইলে জাতকের কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। সে রাজঘারে: 

প্রতিষ্ঠিত, ধনধান্ত লমগ্থিত, যান, বাহন ও পুত্রযুক্ত হয় ॥ ১০২ 

ূ স্ৃতভাবস্থ-শনিফলম্ । 
চচিস্তা। শনৌ পঞ্চমে চ প্রজাহেতুদুঃখী 

বিভূতিশ্চল। তস্য বুদ্ধির শুদ্ধ] । 
রতির্দৈবতে ধর্শান্্রে ন তদ্ধৎ 
কলিগিত্রতে। মন্ত্রতঃ ক্রোড়পীড়! ॥ ১০৩ 

শনি পঞ্চমস্থ হইলে মনুষ্য সন্তানের নিমিত্ত হঃখভোগী হয়। তাহার ধন 

লযৃদ্ধি চঞ্চল হয়, বুদ্ধি কুটল হয়, দেবতা এবং ধর্বশাস্ত্রে বিষীস থাকে না, 
বাস্ববসহ বিবাদ ঘটে এবং অভিচার হেতু কুক্ষিদেশে ক্লেশ উপস্থিত হয় ॥ ১০৩ 

শনি শত্রগৃহস্থ হইলে পুত্রবিহীন, ধনহীন ও ছুঃখভাগী হয়। শনি মিব্র-গৃহে, 

তুঙ্গে বা! শ্বগ্ৃহে থাকিলে একটা পুত্রলাভ হয়। ১০৪ 
হোরাপ্রঃ। শনৈশ্চরঃ পঞ্চমকেহরিগেহে পুত্রার্থহীনে। ভবতীচ্ছ ছুঃখী। 
তুঙ্গে নিজে মিত্রগুহে চ পঙ্গো৷ পুত্রৈেকভাগী ভবতীহ কশ্চি ॥ ১০৪ 

মৃতভাবস্থ-রাহুফলম্। 
চ-চিন্তা। স্থুতে ততন্থতোতপত্তিকৃৎ সিংহিকায়াঃ 

হ্থতো ভামিনী-চিন্তয়! চিত্ততাপঃ। 
সতি ক্রোড়রোগে কিমাহারহেতুঃ 
প্রপঞ্চেন কিং প্রাপকাদৃষ্টবর্জং ॥ ১৪৫ 



সপ্তম অধ্যার । ২৫১ 

সিংহিকা-তনয় রাহু পঞ্চমভাবস্থ হইলে মন্ুষ্যের পুত্রোৎপত্তি হয়। কোপন- 
স্বভাঁবা বনিতার চিন্তায় তাঁহার চিত্ত সর্ব! সন্তপ্ত থাঁকে। কুক্ষিরোগ বশতঃ 
তাহার ভোজনের প্রয়োজন কি? (মন্দাগ্রি হেতু তাহার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক 

হয় না)। সানুকুল অনৃষ্ট ন! থাকিলে প্রয়াস বাছুল্যে কি হইতে পারে? 
(বু যত্র করিলেও কার্ষে স্বর্ললাভ হইয়া থাকে ) ॥ ১০৫ 

স্থতভাবস্থ-কেতৃফলমূ । 

যা পঞ্চমে যন্ত পুচ্ছাভিধানস্তদা পুত্রকষ্টং স্বয়ং ক্রোডছুংখী । 
পরং মন্ত্রশাস্ত্রাদিবাদে রতিশ্চ স্বয়ং ধশ্দকল্প্রমে বৈ কুঠারঃ ॥ ১০৬ 

ইতি কুঃকঃ। 

কেতু পঞ্চমভাবস্থ হইলে জাতক স্বয়ং পুত্রহুঃখী হয়। মন্ত্র ও ধর্শশান্রাদি 
বিচারে পটু হয় বটে, কিন্তু হ্বয়ং ধর্মসাধনাঁয় বিরত থাকে ॥ ১০৬ 

পঞ্চমেশস্থিতিফলম্ । 

পরাশর-সং। স্থৃতেশ পঞ্চমে যস্য তস্য পুত্র ন জীবতি। 
ক্ষণিকঃ ক্ররতাষী চ ধার্মিকো মতিমান্ ভবেত ॥ ১৪৭ 
স্থৃতেশে ষষ্ঠরিপফস্থে পুত্রঃ শত্রতবমাপ্র,য়াৎ। 
মৃৎসথতো গ্রাহপুত্রো বা ধনপুত্রোহধবা ভবে ॥ ১০৮ 

স্থতেশে কণ্মগে মানী সর্ববধন্মসমন্থিতঃ | 

তুঙ্গযন্টিস্তনুস্বামী ভক্তিযুক্তৈকচেতস! ॥ ১:৯ 
স্থতেশে আয়ুষি বিত্তে বহুপুত্রী ন সংশয়ঃ। 
কাসশ্বাসী সুখী ন স্তাৎ ক্রোধযুক্তে। ধনান্থিতঃ ॥ ১১০ 
স্থতেশে নবমে ধন্মে পুত্রো ভূপসমো! ভবেশ । 

অথবা গ্রন্থকর্ত। চ বিখ্যাতঃ কুলদীপকঃ ॥ ১১১ 

স্থৃতেশে লাভভবনে পণ্ডিতে। জনবললতঃ ॥ 
গ্রন্থকর্তা মহাদক্ষো! বহুপুতৌ ধনান্বিতঃ ॥ ১১২ 



৫ জ্যোতিষ-প্রভীকর। 

স্বতেশে লগ্ন-সহজে মায়াবী পিশুনো মহান্। 

লোক্ট্রোহপিদ ত্তবানৈব কশ্চিদ্ দ্রব্যস্ত কা কথ! ॥ ১১৩ 
স্থতেশে মাতৃভবনে চিরং মাতা স্থখং ভবেৎ। 

লন্মনীযুক্তঃ স্থবুদ্ধিশ্চ সচিবশ্চাথবাগুরুঃ ॥ ১১৪ 

ষ্ঠ পারচ্ছেদ 

অথ বিপুভাব-বিবেকঃ | 

দৃষ্টিযুতিরর্বা খলখেচরানামরাতিভাবেহরি বিনাশনং স্যাৎু। 
শুভগ্রহাণাং যুতিদৃষ্টিতোহ ত্র শব্রদগমোহপ্যামনসম্ভবঃ স্াৎ ॥ ১ 
রিপুভাবে অশুভ গ্রহের যোগ বাদৃষ্টি থাকিলে মানবের শক্র বিনাশ হয়। 

এবং শুভগ্রহদিগের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে শত্রু বৃদ্ধি ও শারীরিক এবং মানসিক 
পীড়া হয় ॥ ১ ইতি জাতকাভরণে। 

পারিজাতে। পাপে লগ্নগতে সপত্বপযুতে দেহব্রণং দেহিনাম্। 
পুত্রন্থে পিতৃপুত্রয়োঃ স্থখগতে মাতুঃ কলত্রে স্ত্রিয়ঃ। 
ধণ্মস্থে সতি মাতুলস্য সহজে তম্যানুজন্য ব্রণম্। 

লাভশ্ে তু তদগ্রজস্ত নিধনে জাতোগুদার্তো তবে ॥ ২ 
ব্ণোগ ;_পাপযুক্ত (ও পাপদৃষ্ট) ষষ্ঠপতি লগরস্থ (বা দশমন্থ) হইলে 

শরীরে ব্রণ হয়। তত্রপ পর্চমস্থ হইলে পিতা ও পুত্রের, চতুর্থস্থে মাতার, 
সপ্তমস্থে স্ত্রীর, নবমস্থে মাতুলের, তৃতীয়স্থে অনুজের, লাভস্থে অগ্রজের ব্রণ হয় 
এবং তষ্টমস্থ হইলে জাতক স্বয়ং গুহারোগার্ত হয় ॥ ২ 

ষ্টেশলগ্লাধিপতি সমন্দৌ কেন্দ্রত্রিকোণে যদি বন্ধনং স্যাৎ। 

সরাহুকেতু যদি কেন্দ্রকোণে বদস্তি তজজ্জঞ! নিগড়ং তদানীম্ ॥ ৩ 

ষ্ঠাধিপতি ও লগ্নাধিপতি শনিযুক্ত হইয়া কেন্দ্রে কিন্ব। ব্রিকোণে অবস্থান 



সগ্ডম অধ্যায়। ২৫৩ 

করিলে বন্ধন এবং রাহ অথবা কেতুযুক্ত হইয়! কেন্দ্রে অথবা বা ত্রিকে।ণে 
অবস্থান করিলে শৃঙ্খলা বদ্ধ হয় ॥ ৩ 

বহুবিধরোগ-যোগানাহ। 

পরাশর-সং । রোগশ্ছানগতে পাপে তদীশে পাপসংযুতে। 

রাহুণা সংযুতে মন্দে সর্বদা রোগসংযুতঃ ॥ ৪ 

রোগস্থানগতে তৌমে তদীশে রন্ধ সংস্থিতে । 
যড়বর্ষে াদশে বর্ষে ভ্বররোগী ভবেন্নরঃ ॥ ৫ 

ষষ্টস্থানগতে জীবে তদ্গৃহে চন্দ্রসংযুতে। 
দ্বাবিংশকোনবিংশেহব্ কুক্ষিরোগং বিনির্দিশেহ ॥ ৬ 

ব্যয়েশে রোগরাশিস্থে তদীশে ব্যয়রাশিগে । 

ত্রিংশঘর্ষেকোনবর্যান্তে গুল্মরোগং বিনির্দিশেৎ ॥ ৭ 
শন্তারসহিতে ষ্ঠে রবিরাহুনিরীক্ষিতে। 
লগ্নেশ্বরে হীনবলে দীর্ঘবোগী ভবেন্নরঃ ॥ ৮ 

বহুবিধরেগ যোগ ;-যষ্ঠগান ও ষষ্ঠপতি পাঁপযুক্ত, ঝ। রাহুযুক্ত শনি 
ষ্ঠস্থ হইলে, জাতক চিররোগী হয় ॥৪1॥ ষষ্ঠপতি অষ্টমে ও মঙ্গল যষ্ঠে 
থাকিলে ফড়বর্ষে বা ছ'দশ বর্ষে প্রবণ জ্বর হয় ॥ ৫ * 

চগ্্র ও বৃহস্পতি ষষ্ঠে থাকিলে উনবিংশ বা ঘ্বাবিংশ বর্ষে কুক্ষিরোগ হয় ॥ ৬ 

ব্যয়পতি ষষ্ঠে ও যষ্ঠপতি ব্যয়ে থাকিলে ৮ বা ২৯ বর্ষে গুজরোগ হয় ॥ ৭ 

রবিরান্ু বের্তৃক দৃষ্ট হইয়া ষ্ঠ স্থানে শনি ও মঙ্গল থাকিলে এবং লগ্াধিপতি 
হীনবল হইলে জাতক দীর্ঘরোগী হইয়! থাকে ॥ ৮ 

লগ্নাধিপঃ কুজক্ষেত্রে বুধস্য যদি সংস্ফিতঃ। 

যত্র কুত্রস্থিতো৷ জেন বীক্ষিতো মুখরুক্প্রদঃ ॥ ৯ 

লগ্লীধিপৌ কুজবুধোঁ চন্দ্রেণ যদি সংস্থিতৌ । 

রাহুণা শশিন! সার্ঘং কুষ্ঠং তত্র বিনিদ্দিশেৎ ॥ ১০ 



;&৪ জ্যোতিষ"প্রভাঁকর। 

লগ্লীধিপং বিন! লগ্নে স্থিতশ্চেত্তমস। শশী । 

শ্বেতকুষ্ঠং তদা কৃষ্ণকুষ্ঠঞ্চ শনিন। সহ। 
কুজেন রক্তকুষ্ঠং স্যাত্দ্বদেবং বিচারয়েৎ ॥ ১১ 

শশাঙ্ক তৎপুত্র বিলগ্রনাথাঃ সরাহবঃ কেতুযুতাস্তদঙ্গে। 
শ্বেতন্ত কুষ্ঠং মুনয়ে! বদন্তি শুভেক্ষিতাস্তন্ন ভবেত্বদানীম্ ॥ ১২ 

মঙ্গল বা বুধের ক্ষেত্রস্থ বুধদৃষ্ট লগ্নপতি, লগ্নাপেক্ষা যে কোন রাশিস্থিত 
হইলে মুখরোগ হয় ॥৯॥ বুধ বা মঙ্গল লগ্পপতি হইয়া, চক্র, রাহু ও শনি 
যুক্ত হইলে কুষ্ঠরোগ হয় ॥ ১০ ॥ লল্স্থ চন্দ্র, লগ্রপতি না! হইয়া রহ্ছযুক্ত হইলে 
শ্বেতকুষ্ঠ, শনিযুক্তে কৃষ্ণকুষ্ঠ এবং মঙ্গলযুক্তে রক্তকুষ্ঠ হয় ॥ ১১ 

চন্দ্র, বুধ 'ও লগ্রপতি, রাহু ব৷ কেতুযুক্ত হইয়া গুভদৃষ্ট না হইলে, তদগ্রহাশ্রিত 

অঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠ হইয়া থাকে ॥ ১২ 

শক্রস্থানাধিপে কেন্দ্রে পাপগ্রহনিরীক্ষিতে । 
বষ্ঠে ব পাপবাহুল্যে শকত্রপীড়াং বিনির্দিশেহ ॥ ১৩ 
লগ্নেশে শক্ররাশিস্ছে তদীশে লগ্মমাশ্রিতে। 

মন্দমান্্যগুসংযুক্তে শত্রপীড়াং বিনিন্দিশেৎ ॥ ১৪ 

শক্রপীড়া৷ যোগ ;--যষ্ঠাধিপতি পাঁপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া কেন্দ্রে অবস্থান 
করিলে অথব| ষষ্ঠে বছুপাঁপগ্রহ থাঁকিলে জাতক:-শক্র কর্তৃক পীড়িত হইয়া 

থাকে ॥ ১৩ ॥ লগ্রীধিপতি যষ্ঠে ও ষষ্ঠাধিপতি লগ্নে অবস্থান করিলে এবং শনি 
অথবা রা কর্তৃক যুক্ত হইলে শক্র কর্তৃক পীড়িত হইতে হয় ॥১৪ 

শব্র-যোগানাহ । 

পারিঃ| যষ্ঠেভাম্বতিলগ্ননায়করিপৌ নীচারিগে ছুবর্বলে। 

জাতস্তৎপিতৃবর্গ-শক্রসহিতে৷ লগ্নেশ-মিত্রগৃহে । 

দু্টস্থানগতে নিজোচ্চ-স্ুহ্থদাং বর্গোপয়াতে সতি। 
জ্ঞাতীনাং বছলং বদন্তি মুনয়ঃ শত্র-ব্রণাঁভাবভাক্ ॥ ১৫ 



সপ্তম অধ্যায় । ৫৫ 

জ্ঞাতিপীড়া-সৌখ্যাদিযোগঃ । 
লগ্নেশে ব্ঠভাবস্থে ষষ্ঠেশেন নিরীক্ষিতে | 
তৌ৷ বা বিলগ্রভাবস্থৌ জ্ঞাতিপীডাং বিনির্দিশেত ॥ ১৬ 

ষঠস্থ রবি, লগ্নপতির শক্র হইগ্স! নীচস্থ, শত্রগৃহগত বা! দুর্বল হইলে, জাতিক 
" জ্ঞ(তিশক্র-পীড়িত হয়। উক্ত রবি, লগ্নপতির মিত্রগৃহস্থ হইয়া উচ্চন্থ বা 

মিত্রবর্গগত হইলে, জাতক বহুজ্ঞাতিযুক্ত ও শত্র-ব্রণা্িগীড়ারহিত হয় ॥ ১৫ 

যঠাঁধিপতি কর্তৃক অবলোকিত হৃইয়। লগ্নাধিপতি যষ্ঠস্থানে অবস্থান করিলে 
অথব| তাহার! লগ্গে অবস্থ/ন করিলে জ্ঞাতিপীড়। হইয়। থকে । ১৬ 

ভাগ্যেশে ষষ্ঠরাশিস্থে ষ্ঠেশেন নিরীক্ষিতে। 
বষ্ঠেশে মন্দভৌমাভ্যাং যুতে চোরাগ্মিপীড়নম্ ॥ ১৭ 

ভাগ্যাধিপতি ষষ্ঠাধিপতি কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া ষষ্ঠে অথব। যঠধিপতি 
মঙ্গল ব1 শনিযুক্ত হইলে চোর ও অগ্নিকর্তক গীড়িত হইতে হয়। 

অথ শত্রভবস্থ-গ্রহফনমৃ। 
রিপুধবংসকৃত্তাক্করো যস্ত যষ্ঠে তনোতি ব্যয়ং রাজতে। মিত্রতো বা 
কুলেমাতুরাপচ্তুগ্প।দতে। বা প্ররাণেনিযাঁদৈবিষাদঙ্করোতি ॥ ১৮ 

ইতি চঃ-চিন্ত]। 

কুঃকঃ।  রবিঃ শক্রগঃ শত্রনাশঞ্চ কুর্ধযাৎ 

পরং মাতুলানাঞ্চ কষ্টং কদাচিৎ। 
তবেদ্রাজমান্যো। ন মান্তে। বধুনাং 
প্রয়াণে বিদেশে ভবেন্মার্গকী ॥ ১৯ 

রবি রিপুভাবস্থ হইলে জাতক শক্রঘাতী হয়। রাজদণ্ড হেতু অথব। 
মিত্রকাঁর্য্যে তাহার ধনক্ষয় হয়। তাঁহার মাতৃবংশে বিপন্ উপস্থিত হয়। বাহন 

হইতে পতন কিন্বা কোন চতুষ্পদ জন্ত হইতে জাতক ছুঃখপ্রাপ্ত হইবে । বিদেশ 

গমনে পথিমধ্যে ঘন্থ্য তম্বরাদি দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়৷ সে ব্যক্তি বিশেষ বিপন্ন 
হইবে ॥ ১৮ 

রবি শত্রু ভাঁবস্থ হইলে জাতকের শক্রনাশ হয়। তাহার মাতুলগণের 



২৫৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

আপদ ঘটিয়া থাকে এবং রাঁজমান্ত হইলেও স্ত্রীগণের নিকট ভাপলরূপ সত্বান প্রাপ্ত 

হয় না। বিদেশ গমনে পথিমধো বিপদ|পন্ন বা ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ 

রিপুভাবস্থ-চন্দ্রফলমূ। 

চি । রিপৌ রাজতে বিগ্রহেণাপি জাতো। 
জিতান্তেহপি ভূয়ে৷ বিধো সম্ভবস্তি | 
তদগ্রেহরয়ো নিষ্প্রভা ভূয়সোহপি 

প্রতাপোজ্ভ্বলে মাতৃশীলে। ন তদ্বৎ || ২ৎ 

কুঃকুঃ। যদ! চত্ধ্রমাঃ শক্রগেহে নরাণাং 

তদা শত্রকষ্টং বিয়োগঞ্চ মাত্র! । 

তদালস্যযুক্তে! বিচিত্রো নরঃ স্যাৎ 

পরং মন্দভোক্ত। নরো! বৈ বিশেষাৎ ॥ ২১ 
বলবান্ চন্দ্র রিপুভাবস্থ হইলে জাতক উজ্জ্বন প্রতাপান্বিত হয়। শক্রগণ 

বিপদে তাহার নিকট বারশ্বার পরাজিত ও নিশ্রভ হইলেও, সে পরাজিত শক্র 

দ্বারা বারম্বার পীড়িত হইয়া থাকে । সে ব্যক্তি তাঁদশ মাতৃতক্ত হয় না ॥ ২ 
চন্দ্র শক্রগৃহগত হইয়! বষ্টস্থ হইলে মাতার সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয়। 

সে ব্যক্তি আলম্তযুক্ত এবং মন্দাপ্থি হয় ॥ ২১ 

রিপুভাবস্থ-কুজফলম্ । 

চ-চিঃ। ন তিষ্ঠন্তি ষষ্ঠেইরয়োহঙ্গীরকে বৈ 
তদ্গৈরিতাঃ সঙ্গরে শক্তিমন্তঃ। 
মনীষ। সুখী মাতুলেয়ো৷ ন তদ্বৎ 

বিলীয়েত বিত্তং লভেতাপি ভরি ॥ ২২ 
মঙ্গল ষষ্ঠভাঁবস্থ হইলে বলবাঁন্ শক্রবর্গও জাতকের অন্ুচরগণ কর্তৃকই 

দূরীভূত হইয়া! যায়, সমরে অবস্থান করিতে সক্ষম হয় না। তাহার বিচারবুদ্ধি 
বেশ তীক্ষ হয়, কিন্ত মাতুল পুত্রগণ সখী হয় না! তাহার অর্থনাশ এবং পুনর্বার 
অর্থপ্রাণ্তি ঘটা থাকে ॥ ২২ 



সগ্ডম অধ্যায়। ২৫৭ 

রিপুভাবস্থ-বৃধফলম্ । 
চঃচি্তাঃ। বিরোধে! জনানাং নিরোধো রিপৃণাং 

প্রবোধো যতীনাঞ্চ রোধোহনিলানাম্। 
বুধে সদ্বায়ে ব্যবহারো নিধীনাং । 

বলাদর্থকৃ সম্ভবেচ্ছক্রভাবে ॥ ২৩ 
বুধ শক্রভাবস্থ হইলে অন্ত লোকের সহিত কলহ উৎপন্ন হয়। শক্রবর্গ 

বশীভূত থাকে । জিতেন্দ্রিয়গণের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়াম্ অভ্যাসে 
প্রাণাদি বায়ু পঞ্চক নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ কুম্তকাঁি দ্বারা বাযুরোধক হয়। 

তাহার অর্জিত ধন সদ্ধয়ে ব্যয়িত হয়। সে ব্যক্তি স্বীঘধ পরাক্রমেই ধনো- 
পার্জন করে ॥ ২৩ 

বিপুভাবস্থ-বৃহস্পতিফলমূ । 

চঃ-চিঃ। রুজার্তে। জনন্য। রুজঃ সম্ভবেষু 

রিপৌ বাকৃপতৌ শক্রহস্ত ত্বমেতি । 
বলাহুদ্ধতঃ কো রণে তস্ত জেতা 
মহিষ্যাদি-শন্মা তথ। মাতুলানাম্ ॥ ২৪ 

বৃহস্পতি ষষ্ঠ ভাবস্থ হইলে মনুষ্য রোগে গীড়িত হলেও শক্রবিনাঁশে সামর্থ্য 
প্রাপ্ত হয়। বলোদ্ধত কোন্ ব্যক্তি তাহাঁকে পরাজয় করিতে পারে? (কেহই 
তাহাকে পরাজয় করিতে পারে না)। মহিষাঁদি হইতে সে ব্যক্তি গুথপ্রান্ত 
হয় ও তাহার মাতুলন্ুখ হয় ॥ ২৪ 

রিপুভাবস্থ-শুক্রফলমূ । 

চঃচিঃ। সদ! দানবেজ্যে সুধা সিক্ত-শক্রব্যয়ঃ 

শক্রগে চোত্তমৌ তৌ ভবেতাম্। 

বিপদ্ভেত সম্পাদিতাপি কৃত্যং 
তপেন্মন্ত্রতঃ পূজ্যসৌখ্যং ন ধত্তে ॥ ২৫ 

শুক্র রিপুভাবস্থ হইলে জাতক, সুধাঁসিক্ত উত্তম শত্রু অর্থাৎ চিরশত্রযুক্ত 
প্র--৩৩ 



২৫৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

ও সধ্ধয়ী হয়। তাহার সম্পাদিতকার্য্যও নষ্ট হয়। কুমন্্ণা হেতু সে ব্যক্তি 

সস্তাপ প্রাপ্ত হয় এবং গুরুজন হইতে সুখ প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৫ 

রিপুভাবস্থ-শনিফলমৃ। 

*্চঃচিঃ। অরেভূপিতেশ্চৌরতো ভীতয়ঃ কিং 
যদীনস্ত পুত্রো ভবেৎ যস্য শত্রো £ 
ন যুদ্ধে ভবেৎ সম্মুখস্তস্য যোদ্ধা 

| মহিষ্যাদিকং মাতুলানাং বিনাশঃ ॥ ২৬ 

ুর্য্যপুত্র শনি রিপুভাবগত হইলে শত্রু, রাজ! কিম্ব! চৌরাদি হইতে মন্ৃষ্যের 
ভম্নকি? (অর্থাৎ শক্র প্রসূতি হইতে তাহার কোঁন ভয়ের আশঙ্ক। থাকে 

না)। যুদ্ধে কোন ব্যক্তিই তাহার সম্মুখস্থ হয় না। মহিযাঁদি চতুষ্পদ জন্ত 

হইতে স্থুখলাভি ঘটে, কিন্তু মাতুলগণ বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ 

রিপুভাবস্থ-রাহুফলম্ । 

চঃ-চিঃ॥ বলং-বুদ্ধি-বী্ধ্যং ধনং তদ্বশেন 
স্থিতো বৈরিভাবেহপি যেষাং জনানাং। 

রিপুণামরণ্যং দহেদেব রাছঃ 

স্থিরং মানসং তত্তুল৷ নো পৃথিব্যাম্ ॥ ২৭ 
রাছ ষঠভাঁবস্থ হইলে মন্ুষোর শক্রকুল একেবারে দগ্ধ হইয়া যাঁয় এবং 

তদ্বেতু তাহার দৈহিক বলবুদ্ধি বীর্য্য ধন এবং মনঃ স্থির থাকে । তাহার সম- 

কক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে প্রাপ্ত হওয়। যাঁয় না ॥ ২৭ 

রিপুভাবন্থ-কেতুফলম্। 
চঃচিঃ॥ তমঃ পৃষ্ঠভাগে গতে যষ্ঠভাবে 

ভবেন্মাতুলাম্মানভঙ্গে। রিপুণাম্। 
বিনাশশ্চতুপাৎ স্থখং তুচ্ছচিত্তং 

শরীরে সদানাময়ং ব্যাধিনাশঃ ॥ ২৮ 
 কেতু ষষ্ঠভাবে অবস্থিত হইলে জাতক মাতুলের নিকট অপমানিত হয়। 



সপ্তম অধ্যায়। ২৫৯ 

তাহার শক্রুকুল বিনষ্ট হয় এবং গবাশ্বাদি চতুষ্পদ জন্ত হইতে স্থুখলাভ ঘটে। 
তাহার মন: ক্ষুদ্র হয়, শরীর নীরোগ হয় এবং ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ২৮... 

শত্রম্বামিনে দ্বাদশভাব-স্থিতিফলমূ। 

পরাশরদং। যঠ্েশে রিপুভাবস্থে স্বজ্ঞাতি-শক্রভবেত। 
পরজাতির্ভবেশ্মিত্রং ভূমৌ ন চলতি গ্রুবম্॥ ২৯ 
বণ্ঠেশে সপ্তমে লাভে যশম্বী ধনবান্ ভবেৎ। 
লগ্নে ব! গুণবান্ মানী দাহসী পুত্রবর্ধিতঃ ॥.৩, 

ষষ্টেশেইষ্টমরিপ.ফস্থে রোগী শত্রমনীধিণাম্। 
পরজায়াভিগামীচ জীবহিংসাস্ত্র তৎপরঃ ॥ ৩১ 

ষষ্ঠেশে নবমে চৈব কাণ্ঠ-পাঁষাণ-বিক্রয়ী। 
ব্যবহারে ক্ষচিদ্ধানিঃ কচিবৃদ্ধিবেৎ কিল ॥ ৩২ 

ষষ্ঠেশে কর্মবিত্বস্থে সাহসী কুলবিশ্রুতঃ। 
পরদেশী স্থুখী বক্তা স্বকন্মে চৈকনিঠিকঃ ॥ ৩৩ 
ষণ্ঠেশে সহজে তুর্ষ্যে ক্রোধেনারক্তলোচনঃ। 
মনস্বী পিশুনে দ্েষী চলচিত্তোহতিবিত্তবান্ ॥ ৩৪ 

বষ্ঠেশে পঞ্চমে চৈব চলমিত্র-ধনাদিকম্। 
দয়াযুক্তঃ সুখী সৌম্যঃ স্বকার্ধে চতুরো মহান্॥ ৩৫ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ | 

অথ জায়াভাব-বিবেকঃ । 

শভ়ুহোঃ। সৌম্যেযুক্তঃ সৌম্যভং সৌমাদৃষ্ট 
বাচ্যং পুংসাং শ্ব্রপক্ষোন্তবঞ্চ। 
সৌখ্যং স্্রীণাং মিশ্রখেটেধিমিশ্রং 
জায়াগেহঃ ক্রুরখেটেন তদৎ ॥ ১ 



২৬০ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

আদৌ জায়াফল যথা)__লগ্নের সপ্তমস্থান শুভক্ষেত্র, গুভ-ক্ত বা শুভ্ৃষ্ট 
হইলে, স্ত্রীসৌব্য ও শ্বশুরপক্ষো্তৰ স্ুখলা'ভ ঘটে ॥ ১ 

শড়ুহোঃ। ভাগববাক্পতি-সৌম্যৈঃ প্রমদাভবনে শাশাঙ্বযুক্তেচ । 
একৈকেনৈতেষাং পুরুষস্য বিভূতয়োঃ বছুলাঃ ॥ ২ 
জীবজ্ঞে যদি বা নিশাকরদিতৌ কামে বনুত্ত্রীরতঃ 
শুক্রে মম্মথরাশিগে বলবতি স্ত্রীণাং বহুনাং পতি; ॥ ৩ 

বহস্পতি-বুধ, চন্তর-শুক্র ব! বলবান্ শুক্র সপ্তমস্থ হইলে বু স্ত্রী হয়॥ ২1৩ 

সঃ চিঃ। ম্বঙ্গে কুটুন্বাধিপতে কলব্রনাথে 

যদ ত্বেককলতব্রভাক্ স্যাৎ্। 

ভার্ধ্যা্বয়ং বদেত্বত্র লগ্নেশে নাশরাশিগে । , 

কলত্রে পাপসংযুক্তে কুটুন্বেশে তথাবিধে ॥ ৪ 

পঃসং। ভাধ্যাধিপে নীচগৃহে চ পাশখক্ষগে বা বুপাপযুক্তে। 
ক্লীবগ্রহে সপ্তমরাশিসংস্থে তন্যোদয়াংশে দ্বিকলত্র-সিদ্ধিঃ ॥৫ 

লগ্নে লগ্নেশ-জায়েশৌ এতৌ বা সপ্তমে স্থিতৌ । 
্ব্বক্ষেত্রস্িতাবেতো ব্যস্ত বা প্রমদাদ্ঘয়ম্ ॥ ৬ 
বিত্বে পাপবনত্বেচ কলত্রেশে তথা স্থিতে। 

শত্রস্থানগতে কেতৌ কলব্রত্রয়ভাগ্ ভবে ॥৭ 
 কলব্রস্থানগে ভৌমে শুক্রেহস্তে শশিনস্তথা 
লগ্নেশে রন্ধরাশিশ্ছে কলত্র-ত্রয়তাগ ভবে ॥ ৮ 

ধনপতি দ্বিতীয়স্থ ও জায়াপতি সপ্তমস্থ হইলে এক পত্বী হয়। লগ্নপতি 
অষ্টমন্থ, অথবা সপ্তমস্থান ও ধনপতি পাঁপযুক্ত হইলে দ্বিভাধ্যা হয় ॥ ৪ ॥ 
জায়াপতি নীচস্থ, পাপক্ষেত্রগত বা পাপযুক্ত, এবং ব্লীবগ্রহ সপ্তমস্থ বা জায়া- 
ভাবোদিত নবাংশ ক্লীবনবাংশ হইলে ঘ্িভাঁধ্যা হয়। লগ্ন ও জায়াপতি উভয়েই 
লস্থ বা! সপ্তমস্থ, অথবা লগ্পতি লগ্ন বা সপ্তমন্থ, কিম্বা জায়াপতি সপ্তম ব 
লু ডুইলে-ছিারধ্য। হয়। ৫1৬॥ জায়াপতি বা ধনস্থান বছুপাঁপযুক্ত ও কেতু 



সপ্তম অধ্যায় । ২৬১ 

ষ্ঠস্থানস্থ হইলে ব্রিভার্য্যা হয় ॥ ৭॥ মঙ্গল লগ্লাপেক্ষা ও শুক্র চক্ত্রপেক্ষা 
সপ্তমস্থ, এবং লগ্ন” তি অষ্টমস্থ হইলে ব্রিভার্য্যা হয় ॥ ৮ 

বহুবিবাঁহ-যোগাঃ। 

বিস্বভাবগতে শুক্রে ম্বোচ্চে তদ্রাশিনায়কে । 

দারেশে বলসংযুক্তে বহুদারসমন্থিতঃ ॥ ৯ 
লগ্নেশ্বরাৎ কম্মগতে সোমপুত্রে বলান্বিতে। 

দ্বারেশাছিক্রমে চন্দ্রে বহু স্ত্রী-সহিতো ভবেৎ ॥ ১০ 

ব্যয়ার্থেশৌ তৃতীয়শ্টৌ গুরুণাচ নিরীক্ষিতৌ । 
ভাগ্যনাথেন বা দৃষ্টো বনুস্ত্রী-সহিতো ভবে ॥ ১১ 
বিত্তে পাপবহুত্বে তু কলত্রে বা তথা বিধে। 

তদীশে পাপসংদৃষ্টে কলত্র-ত্ররভাগ, ভবে ॥ ১২ 
কেন্দ্রত্রিকোণে দারেশে স্বোচ্চমিত্রম্ববর্গগে । 

কন্মীধিপেন ব৷ যুক্তে বহুস্ত্রীসহিতো! ভবে ॥ ১৩ 

ভাগ্যেশে দাররাশিস্থে দারেশে সুখসঙ্গতে। 

ভাবেশে লাভনাথে বা কেন্দ্রে বুকলত্রভাক্ ॥ ১৪ 

শুক্র দ্বযাখ্করাশিস্থ, সেই দ্বাত্বিকরাশির অধিপতি উচ্চস্থ এবং জাম্মাঁপতি 
বলযুক্ত হইলে মানব বনুস্ত্রীযুক্ত হয় ॥ ৯ 

লগ্রপতির দশমে বলবান্ বুধ ও জায়াপতির তৃতীয়ে বলবান্ চন্দ্র থাকিলে 

মানবের বহস্ত্রী হইয়া! থাকে ॥ ১০ ॥ দ্বাদশ ও ধনপতি তৃতীয়স্থ হইয়া বৃহস্পতি 

বা নবমপতিদৃষ্ট হইলে মানবের বহু স্ত্রী লাঁত হইয়া থাকে ॥ ১১॥ ধনস্থানে অথবা 
জায়াস্থানে বহুপাপগ্রহ অবস্থান করিলে এবং জায়াপতি পাপগ্রহ কর্তৃক 

অবলোকিত হইলে মানবের তিনটা পত্ী হয় ॥ ১২ ॥ জায়াঁপতি কেন্দ্র বা 

ত্রিকোণে স্বীয় উচ্চ, মিত্র বা স্বর্গে অথবা কর্মীধিপতি কর্তৃক যুক্ত হইয়া 

অবস্থান করিলে মানবের বনুস্ত্রী হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ নবমাধিপতি সপ্তমে এবং 

সপ্তমাধিপতি চতুর্থে অবস্থান করিলে অথবা সপ্তমাধিপতি বা আয়পতি কেন্দ্রে 

অবস্থান করিলে মানব বহুস্ত্রী সম্ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৪ 



২৬২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

কলত্রাধিপতৌ৷ কেন্দ্রে শুভগ্রহ-নিরীক্ষিতে। 

শুভাংশে শুভরাশো৷ বা পত্তী ব্রতপরায়ণ। ॥ ১৫ 

গুরুণা সহিতে দৃষ্টে দারনাথে বলাম্বিতে। 

কারকে বা তথ৷ ভাবে পত্ী ব্রতপরায়ণ। ॥ ১৬ 

কেন্ত্স্থ জায়াপতি শুভ্র দৃষ্ট, অথবা শুভরাশিতে শুভগ্রহের নবাংশস্থ হইলে, 
পত্রী ব্রতপরায়ণা হয় ॥ ১৫ ॥ বলবাঁন্ জায়াপতি দারাকারক বা! জায়াস্থান, 

বৃহস্পতিযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে, পত্ী ব্রতপরায়ণা হয় ॥ ১৬ 

লগ্নে ব্যয়ে বা রিপুমন্দিরে বা! দিবাকরেন্দু ভবতস্তদানীম্। 
স্যান্মানবস্যাতজজ এক এব ভার্ধ্যাপি চৈকেতি বদন্তি সম্তঃ ॥ ১৭ 

রবি ও চন্দ্র, লগ্ন, ছ্বাদশ বাঁ ষষ্টস্থ হইলে জাতকের এক পত্বী ও এক পুত্র হয় ॥১৭ 

জায়াধিপৌ সূর্ধ্যভৌমৌ তদেকা বল্লভা ভবে ॥ ১৮ 

রবি বা মঙ্গল জায়াপতি হইলে এক পত্ী হয় ॥ ১৮ 

পত্বীহাঁনি-যোগাঃ। 

লগ্নে দ্যুনে ছ্বাদশে পাপখেটে ক্ষীণে 

চন্দ্রে ধীস্থিতে বা খলক্ষে 

পত্বীহীনো মানবঃ শ্যান্লিতানস্তং 

পুত্রৈহনিশ্চেতি বৈ চিন্তনীয়ম্ ॥ ১৯ 
শভুহোঃ। ন্বর্ভানৌ চেদ্দ্যুনগে পাপদুষ্টে 

পাপৈধু'ক্তে নৈব পত্বীযুতিঃ স্তাৎ। 
সম্ভৃতা ব৷ ভ্রিয়তে স্বল্লকালাৎ 
সৌম্যৈযু'ক্তে বীক্ষিতে ব! বিলম্বাৎ ॥ ২০ 

লগ্নে ব্যয়েচ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে 

বন্তা হরতি ভর্তারং ভর্তা ভার্ধ্যাং হনিষ্যতি ॥ ২১ 



সপ্তম অধ্যায়। ২৬৩ 

যণ্ঠে চ ভবনে তৌমঃ সপ্তমে রাহু-সম্তবঃ। 
অষ্টমেচ যদা! সৌরিস্তস্য ভার্য্য। ন জীবতি ॥ ২২ 

জ্যোতি-নিঃ। নীচেগুরো মদনগে সতি নষ্টদারে! 

মীনে কলত্রতবনে রবিজে ততৈব ॥ ২৩ 

পত্নীবিয়োগ যোগ $- লগ্ন, সপ্তম ও দ্বাদশস্থানে পাপগ্রহ, এবং পঞ্চমে পাঁপ- 

ক্ষেত্রে ক্ষীণচন্ত্র থাকিলে জাতক স্ত্রীপুত্রবিহীন হয় ॥ ১৯ 

পাপরৃষ্ট ও পাপযুক্ত রাঁছ সপ্তমস্থ হইলে বিবাহ হয় না) যদি হয় স্ত্রী জীবিত 
থকে না। উক্ত রাহ শুভতৃষ্ট বা গুভযুক্ত হইলে বিলম্বে, আর শুভদৃষ্ট বা যুক্ত ন! 
হইলে অচিরাঁৎ পত্বীর মৃত্যু হয় ॥ ২০ 

লগ্বে, চতুর্থে, সপ্তমে, অষ্টমৈে ব| দশে মঙ্গল থাকিলে পত্বীহানি এবং 
সত্রীজীতকে ভর্তাহানি হয় ॥ ২১॥ যষ্ঠে মঙ্গল, সপ্তমে রাছু ও অষ্টমে শনি 
থাঁকিলে ভার্য্যা জীবিত থাকে না ॥ ২২ 

নীচস্থ বৃহস্পতি সপ্তমস্থ, অথব1 মীনস্থ শনি সপ্তমস্থ হইলে, জাতক নষ্টদার 
হয় ॥ ২৩ 

শস্তুভোঃ। লগ্রাচ্চন্দ্রাৎ পাপখেটাঃ কলত্রে হম্যুঃ 

পুংসাং বীর্যযোগাৎ কলত্রম্ । 

চেন্মন্দেন্দু দ্যনসঃস্থৌ তদানীং 
ভার্ধ্য মর্ত্যস্তৈব পৌনর্ভবা স্তাৎ ।। ২৪ 

লগ্ন ও চন্দ্রের সপ্তমে পাঁপগ্রহ থাকিলে পত্বীহানি হয়। চন্দ্র ও শনি সপ্তমস্থ 

হইলে পৌনর্ভব! ( ছইবাঁর বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভোদ্তবা) ভার্ধ্যা হয়। পৌনর্ভব! 
কন্ত। সপ্তবিধ, বাঁকৃদত্তা, মনোদত্ত। প্রভৃতি ॥ ২৪ 

পরা-দং। তৌমাংশকগতে শুক্রে ভোমক্ষেত্রগতেহথব!। 
ভৌমযুক্তে চ দৃষ্টে বা ভগচুম্বনভাগ ভবেৎ ॥ ২৫ 
মন্দাংশকগতে শুক্রে মন্দক্ষেত্রগতেইপি চ। 

মন্দযুক্তে চ দৃষ্টে বা শিশ্নচুন্বন-তত্পরঃ ॥ ২৬ 
জায়াভাবস্থ শুক্র মঙ্গলযুক্ত, মঙ্গলক্ষেত্রস্থ বা! কুজনবাংশগ্ক হইলে জাতক 



২৬৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

ভগচুদ্বন-পরার়ণ হয় ॥ ২৫॥ জায়াভাবস্থ শুক্র, শনিষুক্ত কিন্বা, শনির ক্ষেব্রস্থ বা 
নবাংশস্থ হইলে শিশ্নচুম্বন-পরায়ণ হয় ॥ ২৬ 

পঃনং। কামস্থে তনুপে শুভ গ্রহযুতে স্ংশঙ্জামিস্ছভি। 
_.. ক্রুরক্ষে মদগে বিলগ্ররমণে ছূর্বংশ জাতাঙ্গনা ॥ ২৭ 

শুভাংশে শুভসংদৃষ্টে নাথে জায়া স্থবংশজ। ৷ 
পাপারূট়ে পাপবর্গে তন্ত জায় কুবংশজা ॥ ২৮ 

শুভগ্রহযুক্ত লগ্নপতি সপ্তমস্থ হইলে স্ত্রী সঘংশসভ্ৃতা) আর সপ্তমস্থ লগ্পতি 
পাপক্গেত্রস্থ বা পাঁপযুক্ত হইলে হীনবংশজা হয় ॥.২৭ 

জায়াপতি গুভদৃষ্ট শুভযুক্ত গুভনবাংশস্থ হইলে জায়া স্ুবংশজী; তন্তরপ 
পাপদৃষ্ট পাঁপযুক্ত বা পাপনবাংশস্থ হইলে কুবংশজা হয় ॥ ২৮ 

ব্ণং রূপগুণাকৃতিধ্, সঁ্ষলং বত্তদ্্গৃহোক্তং বদেৎ ॥ ২৯ 

জায়াভাবরাশ্ি, জায়াভাবস্থগ্রহ '9 জায়াভাবদর্শীগ্রহ হইতে, জায়ার রূপ, 
গুণ, বর্ণ ও আকৃতি কল্পনীয় ॥ ২৯ 

 স্ত্রীভাবাধিপতিঃ ফড়াদিযু যুতো জায়াভবেদ্ রোগিণী। 
ভার স্যাদ্যভিচারিণী নিজগৃহে পাপান্থিতে স্ত্ীগ্রহে ॥ ৩০ 
দ্বারাধিপে সোমন্থতে সপাপে নীচারিবর্গে রিপুনাশতাবে। 
পাপান্তরে পাপদৃশা! সমেতে জায়! পতিস্বী কুলনাশিনী স্তাৎ ॥৩১ 
কামস্থানে চন্দরদৃষ্টিন রম্য ভারষ্য। নূনং চঞ্চল! স্যানিতান্তম্। 

যা দনে জীববর্গে বুধেন যুক্তে দৃষ্টে কামগহজে তথা স্যৎি ॥ ৩২. 
সৌরেবর্গে দ্ুনতে বা কুজন্ত তাভ্যাং দৃষ্টে দম্পতী চঞ্চলৌ স্তঃ। 
তত্রস্থেইব্জে ভার্গবে বা তদানীং মত]ঃ সঃ সাদন্যদেশাভিগামী ॥ ৩৩ 

একত্রস্থাশ্চন্দ্রমন্দাবনেয়াঃ পৌংশ্চলত্বং তে নৃন্ভা্যোঃ প্রকুষু্ি। 
সৌম্যাংশে বা দ্যুনপেসৌম্যবৃষ্টে বেশ্টাতুল্যাকামিনী স্ত।ন্রস্য ॥ ৩৪ 
শনিকুজো মদগৌ মদনাধিপো নিধনগোহথ রিপুব্যয়গোহ্থব| | 
মরণমেতি তদা স্বকলব্রতত্বথ রবিবিষদা বনিতা৷ ভবে ॥ ৩৫ 



সপ্তম অধ্যার | ২৬৫. 

চর বা শুক্র পাপঘুক্ত হইয়া স্বক্ষেত্রগত হইলে ভার্ধ/ ব্যভিচারিণী হয় ॥ ২৭ 

নীচস্থ বা শক্রবর্গগত জায়াপতি-বুধ, পাপযুক্ত, পাপমধ্যগত বা পাপদৃষ্ট হইয়া 
ষষ্ঠ বা অষ্টমস্থ হইলে, জায়। কুলনাশিনী ও পতিঘাতিনী হয় ॥ ৩১ ॥ সপ্তমস্থানে 
চন্দ্রের যোগ বাদৃষ্টি থাকিলে, অথব৷ সপ্রমস্থানে বৃহস্পতির বর্গে বুধ থাকিলে 
ভার্ধ্য। চঞ্চল ( পরপুরুষগ।মিনী ) হয় ॥ ৩২ ॥ 

সপ্তমস্থানে-_মঙ্গল ঝ| শনির বর্গে, মঙ্গল বা শনির দৃষ্টি থাকিলে স্ত্রী-পুরুষ 
উভয়েই চঞ্চল হয়। সপ্তমস্থানে চন্দ্র ব! শুক্র থাকিলে, জাতক বিদেশগামী 

হয় ॥ ৩৬ ॥ চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি যে কোন রাঁশিতে একত্রস্থিত হইলে গী-পুরুষ 
উভয়েই ব্যতিচারদোষযুক্ত হয়। বুধনবাংশগত সপ্তমপতি বুধ্দৃষ্ট হইলে 

.ভার্ধ্য। বেশ্যাতুল্য হয় ॥ ৩৪ ॥ 

শনি ও মঙ্গল সপ্তমস্থ এবং সপ্তমপতি ষড়াদি ছুংস্থ হইলে, পত্রী হইতে 
মৃত্যু হয়। উক্তযোগে রবি জায়াপতি হইলে পত্বী বিধপ্রদাক্িনী হইয়া 
থাকে ॥ ৩৫ ॥ 

মদগৃহে রবিপুত্রযুতেক্ষিতে ভবতি গুল্ম -গুদাময়-মেহকৃ। 

রবি-কুজাবপি তদ্গৃহগো যদ বনুগদাময়-লাঞ্ছনকারকাঃ ॥ ৩৬ 
দ্যনেহর্কে ক্ষিতিজে নরস্য রমণী পিত্তব্রণেনান্বিতা, 
দগ্ধ বা বিষবহ্িন! যদি তদ1 বা বস্তিরোগান্থিতা । 

চন্দ্রে শর্ষরুজান্িতাচ সততং শুক্রে তু কিঞ্চিত কৃশা, 

ব! বন্ধ্যাত্ব-বিদুষিত। ক্ষিতিন্থতে বাচ্য। বিদন্তা কৃশ। ॥ ৩৭ ॥ 

শনি সপ্তমস্থ বা! সপ্তমদর্শী হইলে মেহ, গুল্ম বা গুহারোগ হয়। রবি ও 

মঙ্গল সপ্তমস্থ হইলে বন্ুপ্রকাঁর রোগ ও ব্রণাদি হেতুক অঙ্গে চিহ্ন হয়, এবং 
জাতকের স্ত্রী পিতজরোগ, বিষদোষ ও ব্রণাদিযুক্তা, অগ্নিদপ্ধ। ব! বস্তিরোগা- 

স্থিত হয়। সপ্তমস্থ ক্ষীণচন্দ্রে পত্বী শীর্বরোগান্বিতা) হূর্ধল শুক্রে কিঞ্চিৎ 
রুশ বা বন্ধ্যা, তন্্রপ মঙ্গলে দস্তহীনা। (বা দত্তরো গিণী.) ও কৃশা হর ॥ ৩৬৩৭ ॥ 

হোরারঃ প্রঃ ।' লগ্নেশে সপ্তমন্থে বা ভাধ্যাদেশকরঃ পতিঃ। 

লগ্নন্থে সপ্তমেশে তু ভর্ত,রাদেশকৃদ্ বধুঃ ॥ ৩৮ 
প্র--৩৪ 



২৬৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর 

শক্রদৃষ্ট্যাচ দম্পত্যোনিত্যং ঝকটকো! ভবেহ। 
লগ্নেশাস্তপয়োঃ সপুমদৃষ্ট্যা প্রীতিরুত্তম। ॥ ৩৯ 

লগ্রপতি সপ্তমস্থ হইলে স্বামী ভার্ধ্যার আদেশ পালনকারী এবং সপ্তমপতি 

লগস্থ হইলে স্ত্রী স্বামীর আদেশ পাঁপনকারিণী হয় ॥৩৮॥ লগ্পতি ও সপ্ত- 
পতি পরম্পর শক্র হইয়া পরম্পর দৃষ্ট হইলে স্থী ও পুরুষে বিবাদ এবং পরম্পর 
মিত্র হইয়া দৃষ্ট হইলে উত্তমা গ্রীতি হয় ॥ ৩৯ ॥ 

বিবাঁহসময়-নিরূপণম্ | 

জ্যোতিনি:। লগ্মানঙ্গ পতি-স্ফু টৈক্যগৃহগে জীবে বিবাহং বদেত ॥ ৪০ 
শুক্রোপেত-কলত্ররাশিপদশাভূক্তৌ চ পাণিগ্রহঃ। 
কন্মীয়ুর্ভবন[ধিনায়ক-দশাভূক্তো বিবাহঃ ক্রমাৎ। 
কামেশেন যুতো৷ কলব্রগৃহগস্তৎপাকতভুক্তো তু বা ॥ ৪১ 
সৌম্যব্যোমচরান্থিতঃ শুভগৃহে চাদে দদাতি স্ত্িয়ম্। 
পাপর্ষ্ে শুভখেচরো৷ যদি দখামধ্যে বিবাহাদিকম্। 
ক্ররঃ পাপগৃহোপগো। যদি ফলং পাকাবদানে তথা। 

সৌম্যক্রণ যদি সর্বকালফলদঃ সৌম্যা থ্িতঃ শোতনঃ 0৪২ 

বিবাহ সময় নিরূপণ )--লগ্রপতি ও সপ্তমপতির স্ষ,টর|শ্যাদি যোগ করিয়া 

ষেরাশ্যাংশাদি হইবে, তাহাতে বৃহস্পতি যখন গমন করেন সেই সম্তয্নে বিবাহ 

হয় ॥৪০॥ শুক্র হইতে সপ্তম স্থানাধিপতির, লগ্লাপেক্ষা দশম ও অষ্টমপতির 
এবং সপ্তমপতিযুক্ত ও সপ্তমস্থ গ্রহের দশাস্তদদশায় বিবাহ হয় ॥ ৪১ 

বিবাহ-কারকগ্রহ শুভগ্রহ হইয়৷ শুভযুক্ত ও গুভগ্রহের ক্ষেব্রস্থ হইলে তাহার 
দশাস্তদশার, আদিভাগে, পাঁপক্ষেত্রগত হইলে মধ্যভাগে এবং পাপগ্রহ হইয়া 

পাঁপক্ষেত্রস্থ হইলে দশান্তর্রশার অন্তভগে বিবাঁহ হয়। বিবাহকাঁরক শুতগ্রহ 
বুধযুক্ত হইয়৷ বুধের ক্ষেত্রস্ব হইলে দশীস্তর্শশার সকল সময়েই উক্ত ফল 
করনীয় ॥ ৪২ 



সপ্তম অধায়। ২৬ঞ্ব 

কাঁমুক-জার-যোগাঁঃ । | 

পরাশর সং। সপ্তমে তু স্থিতে শুক্রেহভীবকামী ভবেন্নরঃ। 

যত্র তত্র স্থিতে পাপযুতে স্ত্রীমরণং ভবে ॥ 5৩ 

সঃচিঃ।  লগ্নারিপৌ পাপযুতো যদি স্তা- 
্জাতঃপরস্ত্রীযু রতঃ কুমার্গা ॥ 8৪ 

সরাহুকেতে৷ যদি দারনাথে পাপেক্ষিতে বা ব্যতিচণরদৌষঃ | 
কন্মেশ-বিত্বেশ-কলত্রনাথ! মানস্থিত৷ জারমুদাহরস্তি | 
একগ্রহস্তেষু চতুর্থরাশৌ জাতঃ পরক্ত্রীগমনং প্রয়াতি ॥ ৪৫ 
ধর্মে পাপযুতে ভূগৌ শশিনি ব৷ জাতো গুরুস্ত্রীরতঃ ॥ ৪৬ 

শুক্র সপ্তমস্থ হইলে জাতক অতি কাঁদুক হয়। যে কোন রাশিতে গুক্র 
পাঁপযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে স্ত্রীর মৃত্যু মাশঙ্ক! ॥ ৪৩ 

_ লগ্মপতি ও ষষ্ঠটপতি পাঁপযুক্ত হইলে পরস্ীরত 'ও কুপথগামী হয় ॥ ৪৪ 
সপ্তমপতি রাহু বা কেতুযুক্ত হইয়া পাপদৃষ্ট হইলে, অথবা ২য়, ৭ম ও কর্ম 

পতি দশমস্থ হইলে কিন্বা উহার অন্যতম চতুথস্থ হইলে ব্যভিচার দোষ হ্য়।, 

প]পযুক্ত শুক্র ব! চন্দ্র নবমস্ত হইলে গুরত্ত্রীগামী হয় ॥ ৪৫18৬ 

বিবাহৎপরং ভাগেোোদয়-ভাগ্যনাশযো গাঠ। 

ভাগ্যং ব্বািহা পরতে ব্বস্তি শুক্রেইস্তগে চোপচয়ান্ধিতে ঝা। 
কুটুম্থপে তাদুশভা বযুক্তে লগ্নেশ্বরে বা শুভদৃষ্িযোগে ॥ ৪৭ 
তথুকারকে দারপতৌ কুটুন্বনাথে বিলগ্লাধিপতে) চ ছুঃস্থে। 
নীচারিমুট়াংশগতে সপাপে ভাগ্যং বিবাহাৎ প্রবিনাশস্্রেতি ॥ ৪৮ 

শুক্র, লগ্রপতি বা ধনপতি সপ্তমস্থ বা উপচয়স্থ হইয়! গজ হইলে, 

বিবাহের পর ভাগ্যোদয় হয় ॥ ৪৭ ॥ জীঁয়াপতি, দাারাঁকারক, লগ্ঈপতি ব। 

ধনপতি দুঃস্থ বা নীচাঁরি-মুঢ়াংশগত হইয়া পাপযুক্ত হইলে বিবাহের পর ভাগা 

নাশ হয়।॥ ৪৮ 



২৬৮ জ্যোতিষ-প্রভীকর। 

বাল্যে বিবাহযোগঃ। 

দারেশ্বরে সম্গিহিতে বিলগ্ননাথস্য বাল্যে পরিণীতমাহুঃ। 
লগ্নাৎ কলব্রাচ্ছুভখেচরেন্দে সমীপরাশে৷ যদি তত্তঘৈব ॥ 3৯ 
লগ্নে কুটুন্বে যদি দারভাবে শুভাম্বিতে শোভনবরযুক্তে । 
তদীশ্বরে শোভনদৃষ্টিযুক্তে বাল্যে বিবাদিকমাহুরার্ধ্যাঃ ॥ ৫০ 

জায়াপতি জগ্র্পতির সন্নিহিত (বা লগস্থ ) হইলে; লগ্ন ও সপ্তমের সমীপ- 

রাশিতে শুভগ্রহ থাকিলে বাল্যে পরিণয় হইয়া! থাকে ॥ ৪৯ | 

লগ্ন, দ্বিতীয় ও সপ্তমভাঁব শুভগ্রহযুক্ত বা শুভবর্গগত হইলে বাল্যে বিবাহ 
হইয়া থাকে ॥ ৫০ 

বিবাহ্বর্ষ-নিরূপণযোগঃ। 

পরাঁশর সং। দারেশে গুভরাশিক্ছে স্বোচ্ব-ধক্ষগে ভূগেৌ। 

(৮৯ বর্ষে) অষ্টমে নবমেহবে তু বিবাহঃ প্রীয়শো ভবেৎ ॥ ৫১ 

দারস্থানং গতে হুর্্যে তদীশে তৃগুসংযুতে। 
(৭1১৯) সপ্তমৈকাদশে বর্ষে বিবাহঃ প্রায়শো ভবে ॥ ৫২ 

কুটুষস্থানগে শুক্রে দারেশে লাঁভরাশিগে। 
(১০1১৬) দশমে ষোড়শাব্দে চ বিবাহঃ প্রায়শে! ভবেৎ ॥ ৫৩ 

লগ্নকেন্দ্রগতে শুক্রে লগ্নেশে মদরাঁশিগে। 

(১১) বৎসরৈকাদশে প্রাপ্তে বিবাহং লভতে নরঃ ॥ ৫8 

লগ্নাৎ কেন্ত্রগতে শুক্রে তশ্মাৎ কামগতে শনৌ। 

(১২৯৯)  দ্বাদশৈকো নবিংশে চ বিবাহঃ প্রায়শো। ভবেৎ ॥ ৫৫ 

চন্দ্রীদ্ যামিত্রগে শুক্রে শুক্রাদ্ যামিত্রগে শনৌ। 
(১৮) বৎসরেহষ্টাদশে প্রাপ্ডে বিবাহং লঙতে নরঃ ॥.৫৬ 

ধনেশে লাভরাশিস্থে লগ্নেশে কর্মরাশিগে। 

(১৫) অবে পঞ্চদশে প্রাপ্তে বিবাহং লভতে নরঃ ॥ ৫৭ 



(১৩ বর্ষে) 

(২২২৭) 

(২৩২৬ ) 

(২৫০০) 

(৩১৩৩) 

(৩০1২৭) 

(১৬ প্রঃ) 

সপ্তম অধ্যায়। ২৬৯ 

ধনেশে লাভরাশিস্থে লাভেশে ধনরাশিগে। 

অন্দে ত্রয়োদশে প্রাপ্ডে বিবাহং লভতে নরঃ ॥ ৫৮ 

রক্জা্ যামিত্রগে শুক্রে তর্দীশে ভৌমসংযুতে। 

দ্বাবিংশে সপ্তবিংশান্দে বিবাঁহং লভতে নরঃ ॥ ৫৯ 

দারাংশকগতে লগ্ননাথে দারেশ্বরে ব্যয়ে । 

ত্রয়োবিংশে চ ষড়বিংশে বিবাহং লভতে নরঃ ॥ ৬০ 

রন্জাংশে দাররাঁশীশে লগ্রাংশে তৃগুসংযুতে। 
পঞ্চবিংশে ত্রয়ন্ত্রিংশে বিবাহং লভতে নরঃ ॥ ৬১ 

ভাগ্যাদ্ ভাগ্যগতে শুক্রে তথ্যয়ে রাহুসংযুতে ৷ 

এক ত্রিংশে ত্রয়স্ত্রংশে দারলাভং বিনির্দিশেৎ ॥ ৬২ 

ভাগ্যাদ্ যামিত্রগে শুক্র তদ্দ্যুন দারনায়কে। 
ত্রিংশে বা সপ্তবিংশান্দে বিবাহং লভতে নরঃ ॥ ৬৩ 

শুক্রাদ্ যাঁমিত্রগে চন্দ্রে চন্দ্রাদ্ যামিত্রগে বুধে। 

রক্ধেশে জুতভাবস্তথে প্রথমং ষোড়শান্বিকম্ ॥ ৬৪ 

(২২ দ্বিতীয়) দ্বাবিংশে চ দ্িতীয়ং স্টান্রয়স্ত্রংশে তৃতীয়কম্। 

(৩৩ তৃতীয়) বিবাহং লভতে মর্ত্যে। নাত্র কাধ্য) বিচারণা ॥ ৬৫ 

বিবাহবর্ধনিরপণাঁদি +-৫১ হইতে ৬৫ পর্যাস্ত গ্লোকার্থ স্পট, এজন 

অনুবাদ করা হইল ন!। 

অথ জায়াভাবস্থ-গ্রহফলমূ । 

চঃ-চিন্তা | দ্যুনাথো যদ। দ্যুনযাতে। নরস্তা 

প্রিয়াতাপনং পিগুপীড়াচ চিন্তা। 

ভবেৎ তুচ্ছলকি; ক্রয়ে বিক্রয়েপি 
প্র তিষ্পদ্দয়৷ মৈতি নিদ্রাং কদাচিৎ ॥ ৬৬ 



জ্যোতিষ-পরভাকর | 
ধা মমতা হইলে জাতকের পরী কেশ প্রা হয। সে বাকি 

নিজে খারীত্বিক অনুস্থ হেতু এবং অভিনধিত পদার্থের অ্রান্তি বশত: সর্ধদ 
মানসিক ব্যাকুল্গত্ব ভোগ করিয়! ফাকে । ক্রয় বিক্রয়ে তাহার স্বল্প লাভ হয় 

_ এবং প্রতিবাদীর প্রতি ঈর্ষা বশতঃ তাহার নিদ্রা হয় না ॥ ৬৬ 

জায়াভাবস্থ-চন্দ্রফলমূ । 

চঃ-চিঃ। দদে দারশং সপ্তমে শীতরশ্মি- 

ধর্নিত্বং ভবেদধ্ববাণিজ্যতোহপি। 
রতিং স্ত্রীজনে মিষ্টভুক্ লুব্ধচেতাঃ 
কৃশঃ কৃষ্ণপক্ষে বিপক্ষাভিভূতঃ ॥ ৬৭ 

চন্দ্র সপ্তমভাবগত হইলে মনুষ্য স্ত্রী হইতে শাস্তি লাভ করে । বৈদেশিক 

বাণিজ্যে ধনবান্ হয় । কৃষ্ণপক্ষে জন্ম হইলে জাতক স্ত্রীজনে বিশেষ আসক্ত 

হয় বটে, কিন্তু তজ্জনিত স্ুখপ্রাপ্ত হয় না। নে ব্যক্তি মিষ্টানপ্রিয়, লুব্ধচিতত, 
ককুশ এবং শত্র-পরাজিত হয় ॥ ৬৭ 

জায়াভাবস্থ-কুজফলমূ । 

চচিন্তা। অনুদ্ধার-ভূতেন পাণিগ্রহেণ 

প্রয়াণেন বাণিজ্যতো নো নিবৃত্তিঃ। 
মভুর্ভঙদঃ স্পর্ধিণাং মেদিনীজঃ 

প্রহারার্দনৈঃ সপ্তমে দম্পতিক্বঃ ॥ ৬৮ 
মঙ্গল সপ্তমস্থ হইলে কোন নিশ্চিত বিবাহ হেতু বাণিজ্যোদেশে পিদেশগমন 

করিলে শীঘ্র আর প্রত্যাগমন হয় না। প্রতিদ্ন্দ্রীগণের ভর্জনাঘাতে পুনঃ পুনঃ 

ভঙ্গ প্রদান করিতে হয়। সপ্তমভাবস্থ মল দম্পতীঘাতক, অর্পাৎ পুংজন্ম-কুগুলীর 
সপ্তমন্থ মঙ্গল স্ত্রীঘাতক ও স্ত্রীজন্ম-কুগুলীর সপ্তমস্থ মঙ্গল শ্বামীর বিনাশক্, 
কিন্তু সেই মঙ্গল উচ্চস্থ মিত্রগৃহে কিছ! দ্বক্ষেত্রে থাকিলে উক্ত দোষ হয় না ॥ ৬৪ 

 জায়াভাবস্থ-বুধফলম্ । 

চঃচিঃ। . স্ুতঃ শীতগোঃ সগুমে শং যুবত্য। 
বিধত্তে তথা ভুচ্ছবীরধ্যস্চ ভোগে। 



সপ্তম অধ্যায়। ২৭১, 

অনস্তং গতো। হেমবদ্ দেহশোভাং 

ন শরোতি তৎ সম্পদে! বানু কর্তম্ ॥ ৬৯ 

উদ্দিত ( পাপযোগ রহিত) বুধ জায়াভাবস্থ হইলে 'জাতক যুবতীজন- 

জনিত আনন্দ ভোগ করে। ভোগসময়ে তাহার শুক্রের ধারণাঁশক্তি থকে 

না, তাহার স্বর্ণ সদৃশ দেহশোডা ও সম্পদ-লক্মীর কেহই অন্ুদরণ করিতে 
সক্ষম হয় না অর্থাৎ সে ব্যক্তি বিশেষ স্তশ্রী এবং ধনজন-সমন্বিত হয় ॥ ৬৯ 

চচিঃ। মতিস্তস্থা বহবী বিভূতিশ্চ বহবী 
রতি বৈ তবেদ্ ভামিনীনামবহবী 

গুরুরর্র্বকৃদ্ যস্ত যামিত্রভাবে 

সপিগ্াধিকোহখণ্ঁকন্দর্প এব ॥ ৭, 

বৃহস্পতি সপ্তমভাবস্থ হইলে মনুষ্য বিশিষ্টরূপ বুদ্ধিমান এবং ধনরত্ব 
সমন্বিত হয়। কামিনীলহ সুরত জ্রীড়ায়. তাহার বিশেষ প্রীতি থাকে না। 
সে ব্যক্তি গর্বকারী, জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে প্রধান, কন্দর্পের তুল্য অখণ্ড সৌন্দ- 
ধর্াদিগুণদমন্বিত হয় ॥ ৭০ 

চ-চিঃ ৷ কলত্রে কলত্রাৎ স্ুখং নো কলত্রাৎ 

কলত্রং তু শুক্রে ভবেদ রত্বগর্ভম্। 

বিলাসাধিকো গণ্যতে চ প্রবাসী 

প্রয়াসাল্পকঃ কে ন মুহ্ৃস্তি তস্মাৎ ॥ ৭১ 

শুক্র জায়াভাবস্ত হইলে জাতক শ্রেষ্ঠবংশসভূতা বত্বগর্তা পত্থীসংযুক্ত হয়, কিন্ত 
কঙত্র হইতে সুখ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই স্ত্রী সহবাসে তাহার ইঞ্জরির- 

সুখের পর্যাপ্ত হয় না। সে ব্যক্তি বিশেষ বিলাসী, প্রয়াসরত এবং স্বল্লোগ্ভমবিশিষ্ট 
বলিয়া! গণ্য হয়। তাঁহার বুদ্ধিচাতুর্যে*কোন্ ব্যক্তি না মোহিত হয়? অর্থাৎ 

সে অতি সহজেই সকল ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে সক্ষম হয় ॥ ৭৯. | 



২৭২ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

জায়াভাবস্থ-শনিফলমৃ। 

চচিঃ।  স্ুদারা ন মিত্রং চিরং চারুবিত্তং 

. শনৌ দুঢনগে দল্পতী রোগযুক্তো | 
অনুৎসাহসাতত্যকৃদ্ধীন চেতাঃ 

কুতো। বীর্যবান্ বিহবলো লোলুপঃ স্তা ॥ ৭২ 

শনি সপ্তমভাবগত হইলে, শোভন পত্বী, হিতকারী বন্ধু এবং স্য/য়পথো- 
পার্জিত ধনও বহুকাল সুখের নিমিত্ত হয় না! অর্থাৎ জাতকের সুরা ও 

সুমিত্র হয় না। সে সম্যক্ বিত্তবান হয় না এবং তাহার বিত্ত চিরস্থায়ী হয় না। 
সন্ত্রীক রোগধুক্ত, সর্বদা অনুৎসাহী, হীনচেতা, অকিঞ্চিংকর, লোলুপ এবং 
হীনবীরয্য হয় ॥ ৭২ 

জায়াভাবস্থ-রছুফলমূ। 

চচিঃ।  বিনাশং লতেয়ুদৃযনে তদ্যুবত্যো 

রুজ1 ধাতুপাকাদিন! চন্দরমন্দী। 
কটাহে যথা লোড়য়েজ্জাতবেদ1। 

বিয়োগাপবাদাঃ শমং ন প্রয়াস্তি ॥ ৭৩ 
রাহু সপ্তমভাঁবস্থ হইলে অগ্রিসংযুক্ত কটাহের ন্তাঁয় জাতক সন্তপ্ত থাকে। 

ধাতুপাকাদি রোগে তাহার পত্বীগণের নৃত্যু হয়। বন্ধুবিয়োগ ছঃৰ এবং 
লোকাপবাদ কখন শান্তি প্রাপ্ত হয় না অর্থৎ মনুষ্যকে বন্ধুবিয়ে।গ ছুঃখ এবং 

লোকনিন্দ সহা করিতে হয় ॥ ৭৩ 

জায়াভাবস্থ-কেতৃকলমূ। 

চাচস্তা। শিখি সপ্তমে ভূয়সী মার্গচিন্তা 
নিবৃত্ত-্বনাশোহথবা বারিভীতিঃ। 
ভবেশু কীটগঃ সর্বদা লাভকারী 

কলত্রাদিপীড়। ব্যয়ে! ব্যগ্রতা চ ॥ ৭৪ 

কেতু সপ্তমভান্গত হইলে মন্ুষ্যের পপধ্যটন চিন্তা অর্ধিক' হইয়া থাকে । 



সপ্তম অধ্যায়। ২৭৩ 

তাহার সঞ্চিত ধনের বিনাশ কিন্বা জলনিমঙ্জন শঙ্কা! উপস্থিত হয়। তাহার 
শ্রীপুতাদির পীড়া, অর্থব্যয় এবং চিত্তের উদ্বেগ জন্মে। কেতু বৃশ্চিক রাশিশ্থ 
হইয়া সপ্তমস্থ হইলে মনুষ্য লাভবান্ হয় ॥ ৭৪ 

চি 
সগুষেশ-স্থিতিফলমূ। টা 

পরাশরসং। সপ্তমেশে তনে চান্তে পরজায়াস্থ লম্পটঃ | 
ভোগী বিচক্ষণে! ধীরঃ শো কষুখ্াতপীড়িতঃ ॥ ৭৫ 
জারেশে চাষ্টমে ব্ঠে রোগিণীং কামিনীং লভেত। 
ক্রোধযুক্তাং কুশীলাং বা ন স্থুখং লভতে ক্ষচিৎ ॥ ৭৬. 
দুনেশে নবমে বিত্তে নানাস্ত্রীভিঃ সমাগমঃ 
আরম্তী দীর্ঘসৃত্রীচ স্ত্রীযু চিত্তং হি কেবলম্ ॥ ৭৭ 
দু[নেশে দশমে তুর্যে নাস্য জায়! পতিব্রতা । 
ধশ্মাত্ম! সত্যনংযুক্তঃ কেবলং দস্তরোগবান্ ॥ ৭৮ 
ঘ্যুনেশে সহজে লাতে মৃতপুত্রঃ প্রজায়তে । 

কদাচিজ্জীবতি কন্যা যত্বাৎ পুত্রোইপি জায়তে ॥ ৭৯ 
জায়েশে সপ্তমে চৈব দরিদ্র কপণো মহান্। 
চারকম্যা ভবেন্তাধ্য বন্ত্রাজীবী চ নিধ্নী॥ ৮৪ 

সর্ব্বিগুণৈষুতো মানী ভবেৎ সর্বিধনাধিপঃ। 
সদৈব হর্যসংযুক্তঃ সপ্তমেশে সখে স্থিতে ॥ ৮১ 

জায়াভাবপতির ছ্বাদশভাবে স্থিতিফল )--৭: হইতে ৮১ প্েক!ঘ স্প্, 
এজন অন্থবাদ করা হইল ন1। 

প্র ৩৫ 



২৭৪ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর। 

অধম পরিচ্ছেদ । 

অথ নিধনভাব-বিবেকঃ | 

তত্তাদে দীর্ঘাযুর্যোগানাহ। 

পরাশরসং। যষ্ঠে ব্যয়েহপি ষণ্ঠে শে! ব্যয়াধীশো। রিপৌ ব্যয়ে। 
লগ্নেই্টমে স্থিতো বাপি দীর্ঘমায়ুঃ প্রষচ্ছতি ॥ ১ 

মন্দেন বা! চিন্ত্য বিশেষমায়ুঃ স্বক্ষেত্র-মিত্রোচ্চগৃহস্থিতেন। 
কন্মেশ্বরেণাপি বিচিন্তযমায়ুদীর্ঘং সুহৃং-স্বোচ্চধুতেন তেন ॥ ২ 

লগ্নাষ্টমপ-কন্মেশ-মন্দাঃ কেন্দ্র-ত্রিকোণয়োঃ | 
লাভে ব। সংস্থিতান্তদ্বর দিশেয়ুৰীধমায়ুষম্ ॥ ৩ 

লগ্নেশে স্বোচ্চরাশিস্ছে চন্দ্রে লাত-্সমন্বিতে | 

রন্ধ স্থানগতে জীবে দীরথায়ুষ্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪ 

চ-চিন্তা। কেন্দ্রান্থিতে বিলগ্নেশে গুরু শুক্রলমন্থিতে | 

তাভ্যাং নিরীক্ষিতে বাপি দীর্ঘমায়ুরববিনিদ্দিশেত ॥ ৫ 
চতুরত্রে শুতৈযু'ক্তে লগ্নেশে শুভদংযুতে। 
গুরুণ। দৃষ্টিসংযোগে পূর্ণমায়ুরিনিদ্দিশেহ.॥ ৬ 
ত্রিষড়ায়গতাঃ পাপাঃ শুভাঃ কেন্দ্র-ত্রিকোণগাঞ্ক। 
লগ্নেশে বলসম্পুর্ণে পুর্ণমাঘুর্ধ্বিনিদ্দিশেৎ ॥ ৭ 

অতঃপর :এই অষ্টম পরিচ্ছেদে মৃত্যু ও আয়ুবিচার লিখিত হইতেছে ;-- 

আদৌ দীর্ঘাযুর্যোগ যথ! ;__-ষঠপতি, ষষ্ঠ বা ব্যয়স্থ এবং ব্যয়পতি, ব্যয় বা 
বষ্ঠস্থ হইলে, অথব! ষষ্ঠ ও ব্যয়পতি, লগ্ন বা অষ্মস্থ হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ হয় ॥ ১ 

শনি বা কন্মপতি, স্বক্ষেত্র ১ মিত্রক্ষেত্র ব! উচ্চন্থ হইলে, দীর্ঘাযুঃ হয় ॥ ২ 
লগ্ন, অষ্টম ও কন্্পতি এবং শনি, কেন্র-কোণ বা লরনস্থ হইলে দীর্ঘাযুঃ 

হয় ॥৩।॥ লগ্রপতি উচ্চন্থ, চক্জ;লাভন্থ, গুরু -আয়ুঃস্থ হইলে_দীর্ঘায়ুঃ ॥ ৪ ॥ 



সণ্ডম অধ্যায়। ২৭৫ 

কেন্রুস্থ বলবান্ লগ্রপতি, গুরু-ুক্রযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে দীর্ঘাযুঃ॥ ৫॥ কেনে 
শুতগ্রহ ও গুরুতৃষ্ট লগ শুভযুত্ত হইলে দীর্ঘানুঃ ॥ ৬॥ ভ্রিষড়ায়গত পাপ, কেন্তু- 
কোণগত শুভ ও লগ্রপতি পুর্ণবলী হইলে দীর্ঘায়ুঃ ॥ ৭ 

পারিজাতে। স্বচ্থে রন্ধ পরো চিরায়ুরুদয়চ্ছিদ্রাধিপৌ ষঠগো, 
রিপ্ফম্টো যদি বা সমেতি মনুগ্! জাতশ্চিরা ুবর্বল মূ ॥ 
ব্যাপরোদয়রন্ধ রাশিপতয়ঃ কেন্দ্রত্রিকোণায়গা, 

দীর্ঘাযুবির্ববলাঃ-সভামুতনয়া যগ্যল্লমাযুর্বদে ॥ ৮ 
লগ্লাদস্ত্যগৃহাধিপে বলবতি স্বক্ষে চিরাযুঃ সখী, 
লগ্নেশো যদ্দি রন্ধ,পশ্চ কলিনৌ কেন্দ্রস্থিতৌ চেত্বথা । 
আধানোদয়-রাশিতোহষ্টম-গুহান্মেযুরণং জম্মভম্, 
শুক্রুজ্ঞামরবন্দিতেক্ষিতযুতংযগ্ভায়ুরারোগ্যভাক্ ॥ ৯ 

রন্ধধিপে পাঁপগুহোপযাতে ছুঃস্থানগে পাপযুতেহল্লমায়ুঃ 
শুতান্বিতে শোভনরাশিযুক্তে শুভেক্ষিতে রন্ধ গতে চিরায়ুঃ ॥ ১০ 

নাশস্ছে তনুপেহথবা নিধনপে পাপেন যুক্তেক্ষিতে, 
মূটে দৃশ্যগতেহথব! রিপুগুহে জাতো গতায়ুর্ভবেত। 
দীর্ঘায়ুনিজতুঙ্গগে শুভযুতে কেন্দ্রত্রিকোণেহথবা, 
রন্ধে, রন্ধ পতে) চিরাযুরুদিতং যাঁতে বিলগ্লাধিপে ॥ ১১ 

অষ্টমপতি দ্বিতীয়স্থ, অথবা লগ্ন ও অষ্টমপতি ফ্টস্থ বা ঘবাদশস্থ হইলে দীর্ঘায়ু 

হয়। দশম, লগ্ন ও অই্টমপতি কেন্ত্র্য-কোণায়গত হইলে দীর্ঘাযুঃ , উহারা হর্বল 

হইয়! শনিযুক্ত হইলে অল্লাযুঃ ॥ ৮ ॥ বলবান্ বায়পতি ব্য়ন্তে, দীর্ঘাযুঃ ও ন্থুখী; 
বলবান্ লগ্র:ও অষ্টমপতি কেন্দরস্তে, দীর্ঘাযুঃ ॥৯॥ অষ্টমপতি পাপক্ষেত্রস্থ ও পাপযুক্ত, 

হইয়া ছুংস্থানস্থ হইলে অল্লায়ুঃ ;(আর শুভযুক্ত ও শুভদৃষ্ট হইয়া গুভস্থানস্থ বা। 

অষ্টম্থ হইলে দীর্ঘাযুঃ ॥.১* ॥ পাপযুক্ত-ৃষ্ট লগ্পপতি বা অষ্টমপতি, অষ্টম 
অন্তগত বা ৃশ্যভচক্রার্দে শত্রক্ষেত্রস্থ হইলে অল্লায়ুঃ। আর শুভযুক্ত হইয়া. তুঙ্গ, 

ক্ষেত্র, কেন্দ্র বা কোণস্থ হইলে দীর্ঘ।যুঃ ॥ ১১ 



২৭৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

মধ্যায়র্যোগানাহ | 

সঃ চিঃ| বলহীনে বিলগ্নেশে জীবে কেন্দ্রত্রিকোণগে 

ষষ্ঠাষ্টমব্যয়ে পাপে মধ্যমায়ুরুদান্বতম্ ॥ ১২ 
শুভে কেন্দ্রত্রিকোণস্থে শনে৷ বলসমস্বিতে। 
বষ্টেবাপ্যটমে পাপে মধ্যমায়ুরুদাহৃতম্ ॥ ১৩ 
লগ্নে ত্রিকোণে কেন্দ্রে বা মধ্যমায়ুশ্চ মিশ্রিতে ॥ ১৪ 

লগ্নপতি বলহীন, গুরু কেন্ত্রকোণস্থ এবং যষ্ঠে, অষ্টমে ও ব্যয়ে পাপগ্রহ 

থাকিলে মধ্যাযুঃ ॥১২॥ কেন্দ্র-কোণে শুভ, শনি বলযুক্ত এবং ঝষ্ঠাষ্টমে পাপগ্রহ 

থাকিলে মধ্যাযুঃ। লগ্মে ও কেন্দ্রকোণে গুভাগুভযোগে অধ্যাযুঃ ॥ ১৩১৪ 

অল্গায়ুর্যোগামাহ | 

জ্যোতিনিঃ ৷ অল্লাযুরববযয়গেহথবা রিপুগতে পাপাদ্িতে রন্ধপে। 
লগ্লেশেন যুতে তু তত্র বিবলে লাতোহক্লজীবী নরঃ ॥ ১৫ 

পরাশরস্ত। আয়ুস্থানাধিপঃ গাপৈঃ সহৈব ব্যয়সংস্থিতঃ | 

করোতাল্লায়ষং জা৬ং লগেশোহপ্যত্র সংস্থিতা ॥ ১৬ 
রক্ছে শে নীচরাশিশ্ছে রন্ধে পাপগ্রহথৈযুুতে । 
লগ্নেশে ছূর্বলে যন্য চাল্লায়ুর্ভবতি ফ্রুবম্ ॥ ১৭ 

পঞ্চমে পাপসংযুক্তে রন্ষেংশে পাপসংযুতে । 
রদ্ে পাপগ্রহৈযুক্তে অল্লায়ুস্ং স জায়তে ॥ ১৮ 
রম্ধে শে পাপসংযুক্তে রন্ধে পাপঞ্হৈযুতে | 
্য়ে ক্রুরগ্রহৈযুক্তে জাতমাত্রং স্ৃতির্ভবেত ॥ ১৯ 
কেন্দ্রত্রিকোণপাপস্থাঃ বষ্ঠাষ্টশুভগ! যদি | 
লগ্নে রহ্ধে শ-নীচন্থে জাতঃ সহ্যো। মৃতির্ভবেত ॥ ২০ 

চেদঙগপে! যদি গৃহে হারিরেবহানং 
পূর্ণনৃহ্তি সমে সমমায়ুরাহঃ। 



সপ্তম অধ্যায় । ২৭৭ 

বা লগ্রপে। হিতসমারিপদেহপি পুর্ণং 
মধ্যঞ্চ হীনমিহ জাতকতত্ববিজ্ঞাঃ ॥.২১ 

পাঁপযুক্ত বা লগ্রপতিযুক্ত দুর্বল অষ্টমপতি, ষষ্ঠ ব1 দ্বাদশে থাকিলে অল্লায়ুঃ 
॥১৫॥ অষ্টমাধিপতি পাপযুক্ত হইয়া দ্বাদশস্থ হইলে জাতক অগ্লায়ুঃ) লগ্না- 
ধিপতি পাপযুক্ত হইয়া অষ্টমস্থ হইলেও জাতক অঙ্লীযুঃ হয় ॥ ১৬। মৃত্যুপতি 
নীচন্থ, অষ্টমে পাপগ্রহ ও লগ্নপতি দুর্বল হইলে অল্লাযুঃ ॥ ১৭ ॥ পঞ্চম ও 
অষ্টমস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে এবং মৃত্যুপতি পাপযুক্ত হইলে অল্লায়ঃ হয় ॥ ১৮ ॥ 
মৃত্যুপতি এবং ৮ম ও ১২শ স্থান পাপযুক্ত হইলে অতন্প[যুঃ ॥ ১৯ ॥ কেন্দ্রকোণে 

পাঁপ, ফন্ঠাষ্টে শুত, লগ্নে নীচস্থ মৃত্যুপতি থাকিলে অত্যন্লায়ুঃ ॥ ২০ ॥ লগ্রপতি, 
মিত্র-সম-শক্রগৃহে থাকিলে যথাক্রমে দীর্ঘ-মধ্য-অল্লাযুঃ হয় ॥ ২১ 

সঃ চিঃ। অল্লীয়ুর্দিননাথস্ত শক্রল গ্লাধিপো যদি। 

সমতে মধ্যমায়ুঃ স্যান্মিত্রে দীর্থামুরাদিশেৎ ॥ ২২ 

অন্তচ্চ। জম্মলগ্নেশরঃ খেটে! ভানোরধি্বহৃশ সুহৃৎ। 

বা ছেদ্দীধায়ুরথব। সমে মধ্যাযুরুচ্যতে ॥ ২৩ 

অল্লায়ুরধিশক্রশ্চেচ্ছক্রর্ব। রবিরত্র চেৎ। 

ভবেল্পগেশ্বরস্তহি' জন্মরা শীশ্বরস্তাদা ॥ ২৪ 

তয়োঃ ম এব নাথশ্চেত্তদা যদ্গৃহগে! রবিঃ। 
তদ্গৃহন্বামিনা মিত্রৈ দীর্ঘমায়ুস্তথোচ্যতে ॥ ২৫ 

লগ্রপতি, রবির অধিমিত্র বা মিত্র হইলে দীর্ঘাঘুঃ) সম হইলে মধ্যাযুঃ 3 
অধিশক্র বা শত্র হইলে অল্লাযুঃ। যদি রবিই লগ্রপতি হয়েন, তবে জন্মরাশ্ঠ- 
ধিপের সহিত, রবির মিত্র-সম-শক্ুতাভেদে দী ধর-মধ্য-অল্লা ুর্যোগ বিচার্ধ্য । যদি 
রবি, লগ্জ ও রাশি উভয়েরই অধিপতি হয়েন, তবে রবি যে রাশিতে থাকিবেন, 
সেই রাশির অধিপতির সহিত, রবির মিত্র-সম-শক্রতাভেদে আমযুঃ বিচা্ধ্য। 
(পরম্থ যদি এ রবি স্বগৃহে থাকেন তবে দীর্ঘায়ুঃ হয় )1॥ ২২-২৫ 



২৭৮ জ্যোতিধ-প্রভাকর। 

অস্টমে শুভাশুভগ্রহ-যোগফল । 

হোঁরা-প্রঃ। সধনঃ স্তান্নরে! নূনং যদা। সৌম্যা মৃতিস্থিতাঃ। 
ক্রুরগ্রহাম্চ তত্রস্থা ধনহীনম্তদা ভবেৎ ॥ ২৬ 
রন্ধেশে পাপসংযুক্তে পাপদৃষ্টে তদন্তরে । 
পাপক্ষেত্রেহথব! রন্ধে জাতঃ পরিভবান্থিতঃ ॥ ২৭ 
শুভগ্রহাণাং সম্বন্ধে রন্ষেপরিভবো নহি । 

স্ুলান্নং পাঁপসম্বন্ধে মৃদন্নং শুভসংযুতে ॥ ২৮ 

খলৈমৃত্যুগৈঃ সত্রণং বা সঘ।তং সচিহং ভবেত্তস্ত মত্যস্ত গুহাম্। 
তথা বামকট্যাং ব্রণং ল!গুনঞ্চ সভার্য্যস্ত বা জাতকজৈজঃ প্রবাচ্যম্ 1২৯ 

অষ্টমে বহু শুভগ্রহ থাকিলে জাতক ধনবান্ এবং বহু পাপগ্রহ থাকিলে 

নির্ধন হয়॥ ২৬॥ মৃত্যুপতি পাপযুক্, পাঁপদৃষ্ট ঝা পাঁপমধ্যগত, কিনব মৃত্যু- 

স্থান পাঁপক্ষেত্র হইলে জাতক লোকের নিকট দ্বণিত ও পরাভব প্রাপ্ত এবং 
স্থলান্রভোজী হয়। আর শুভযুক্ত, শুভদৃষ্ট বা শুভমধ্যগত, কিন্বা মৃত্যুস্থ(ন শুভ- 

ক্ষেত্র হইলে, দ্বণিত ও পরাভব প্রাপ্ত হয় না এবং উত্তমান্নভোজী হয় ॥ ২৭।২-। 
পাঁপগ্রহ অষ্টমৈ থাকিলে, জাতকের ও তাহার স্ত্রীর গুহে ঝ। বাম কটিতে, 
ব্রণোপঘাত হয় ও ব্রণাদি চিহ্ন থাকে ॥ ২৯ | 

অষ্টমে গ্রহযোগদৃষ্ট্যা মরণহেতুনির্েশঃ। 

দিনকর-প্রমুখৈ নিধনস্থিতৈর্ভবতি মৃত্যুরিতি প্রবদেত ক্রম]ৃৎ। 
অনলতো! জলতঃ করবালতো৷ ভ্বরভবে। গদতঃ ক্ষুধয়! তৃষা ॥ :০ 
আয়ুগহং খেটবিবর্জিতঞ্চেদ বিলোকয়েদা৷ বলবান্ গরহেন্দ্ঃ। 
তদ্েতুজাতং প্রবদন্তি-মৃত্যুং বহুপ্রকারং বহবো বলিষ্ঠাঃ ॥ ৩১ 
পিত্তং কফঃ পিত্তমথ ত্রিদোষঃ শ্রেম্মানিলৌ বাপ্যনিল ক্রমেণ। 
সূর্যযাদিকেভ্যে৷ মরণস্ হেতুঃ প্রকল্লিতঃ প্রাক্তন-জাতকজ্জৈঃ ॥ ৩২ 

যুক্তং নবালোকিতং খেচরেক্দ্ৈ- 
মত্যুস্থানং যো৷ বিলগ্নে দৃকাণঃ। 



সপ্তম অধ্যায়। | ২৭৯ 

ঘ্বাবিংশোহস্মাৎ সোহপি তল্ঠাপি 
ভর্ত! কুরধ্যান্ম.ত্যুং হেতুনা স্বেন নৃনম্ ॥ ৩৩ 

অনলতো৷ জলতো দদ্ুদীরিতং ভবতি তল্রিলবাধিপ-হেতুকম্। 

অথ দ্বকাণ-ফলানি সবিস্তরং মুনিবরৈরুদিতানি বদাম্যহুম্ ॥ ৩৪ 

রব্যাদিগ্রহ অষ্টমস্থ হইলে অগ্রি, জল, অস্ত্রশস্ত্র, জর, ভজীর্ণ, ক্ষুধা ও তৃষা 
যথাক্রমে মৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ (অষ্টমে গ্রহ না থাকিলে, অঞ্টমদর্শী 
বলবান্ গ্রহ্বারা মৃত্যুর হেতু নির্দেশ করিবে )) মৃত্যুস্থ বা! মৃত্যুদর্শী বহুগ্রহ 
বলবান্ হইলে মৃত্যুর হেতু বন্ুপ্রকার হয় ॥ ৩১ ॥ রব্যাদি গ্রহগণ যথা ক্রমে, 
পিত্ত, কফ, ত্রিদোষ, শ্লেম্া, অনিল ও বাধুপ্রকোপ হেতু মরণপ্রদ হয়েন ॥ ৩২ ॥ 

অষ্টমে গ্রহের যোগ ঝ| দৃষ্টি না থাকিলে লগ্চেদিত দ্রেকাণ হইতে দ্বাবিংশ সংখ্য 
যে দ্রেক্কাণ, এবং সেই দ্রেক্কাণের যে অধিপতি, তহভয় হইতেই মৃত্যুর হেতু 
নির্দেশ করিবে ॥ ৩৩ ॥ ছাবিংশ-দ্রেক্কাণাধিপতি রব্যাি গ্রহ হইতে, উপরোক্ত 
অগ্নি, জল ইত্যাদি মৃত্যুর হেতু কল্পনীয় ॥ ৩৪ ॥ ইতি জাতকাভঃ। 

মরণহেতু-নিরপন-যে।গানাহ। 

আযুধিলগ্লাধিপতী বলেন হীনো ধরা সূনু ব্রণেশযুক্তো৷ । 
যুদ্ধে স্বৃতিং ত্য বদস্তি তজভ্ঞাঃ শস্ত্রেণ ব৷ তন্মরণং বিশেষাৎ ॥ ৫৫ 

রদ্ধাজনাথো যদি ব! রিপুন্থো রাহ্বদ্থিতো কেহুযুতৌ সমন্দোৌ। 
তদ্ভুক্তিকালেহপ্যথবা বিপাকে শস্ত্রেণ চৌরৈম'রণং প্রয়াতি ॥ ৩৬ 
রদ্ধা পো বাহননাথযুক্তৌ৷ তল্মান্ম,তিং তন্ত বদন্তি তজ জ্ঞাঃ। 

স্বতিং ত্বজীনণদ্ গুরুসংযুতো তৌ 
দেহেশ-জীবৌ রিপুগাবজী্ণাৎ ॥ ৩৭ 

লগ্নেশ্বরে বাহননাথযুক্তে বাণীশ্বরেণাপিধুতৌ ত্বীনা। 

দেহেশ্বরে বাহন-বিত্তনাশান্বিতে বা মরণং ত্বজীর্ণাৎ ॥ ৩৮ 

ভুক্ত্যঙ্গপৌ ভানুস্থতেন বুক্তো দ্বৃস্থানগে৷ বা বিষভক্ষণেন । 
যাজ্ধ্জাভ্যাং সহিতৌচ দুঃস্থাবুদন্ধনাত্তস্ত মবৃতিং বদন্তি ॥| ৩৯ 



২৮০ জ্যোতিষ-প্রভাকর 

রন্ধে শশাঙ্ষে ফণীনাথযুক্তে হীনে ত্বপস্মারযুতঃ সমন্দে। 
তত্রস্থিতে হীনবলে শশাঙ্কে পিশাচবাধ। জলজা5 পীড়া ॥ ৪, 

সভৌমে মন্দাঢ্যে ফণিযুজি তু বেন্দৌ নিধনগে। 
ত্বপল্মারস্ত্মান্মরণমথবেন্দৌ কূশতনৌ ॥ ৪১ 

ব্লহীন লগ্রপতি ও মৃত্যুপতি, মঙ্গল ঝ৷ ষষ্ঠপতির সহিত যুক্ত হইলে যুদ্ধে 
বা অস্ত্র হেতুক মৃত্যু হয় ॥৩৫॥ ঝষ্টস্থানস্থ লগ্রপতি ও মৃত্যুপতি, শনি রাস 

বা! কেতুযুক্ত হইলে তাহাদের দশান্তদশায় শন্্ বা চৌর হেতুক মৃত্যু হয় ॥ ৩৬ ॥ 
নুখপতি যুক্ত লগ্ন ও মৃত্যুপতি ( বা ষষ্টস্থ সুখপতি ) শন্তাদিযুক্ত বাদৃষ্ট হইলে, 
যান বিপত্তি হেতুক মৃত্যু হয়। লগ্ন ও মৃত্যুপতি গুরুযুক্ত, বা লগ্নপত্তি ও 
গুরু যষঠস্, কিনব! লগ্ন ও সুখপতি, গুরু বা ধনপতি যুক্ত হইলে, অজীর্ণ রোগে 
মৃত্যু হয় ॥ ৬৭৩৮ ॥ লগ্ন ও ধনপতি শনিষুক্ত হইয়া দুঃস্থানস্থ হইলে বিষ- 

ভক্ষণে, এবং রাহু বা কেতুযুক্ত হইলে উদ্বন্ধনে মৃত্যু হুয় ॥ ৩৯ ॥ ইতি সঃ চিঃ। 
মঙ্গল বা! রাহুযুক্ত হীনবল চন্দ্র, অষ্টমস্থ হইলে মুচ্ছণ বা মৃগিরোগে এবং 

শনিযুক্ত হইলে পিশ।চবাধা, মৃক্ছণ বা জলদে|যোৎপন্ন রোগে মৃত্যু হয় ॥ ৪০।:১ 

বৃহভ্জাতকোক্-ম্বৃত্যুহেতুনির্দে ণঃ | 

শৈলাগ্রাভিহতস্য সুধ্যকুজযোম্ৃত্যুঃ খ-বন্ধুস্থয়োঃ, 
কুপে মন্দশশাঙ্ক-ভূমিতনয়ৈরন্ধস্ত-কণ্মাস্থিতৈঃ | 
কণ্ঠায়াং স্বজনাদ্ধিমোষ্ণকরয়োঃ পাপগ্রহৈদূ উয়ো2, , 
স্যাতাং যচ্যুভয়োদয়েহর্কশশিনৌ তোয়ে তদ। মজ্জতঃ ॥ ৪২ 

মন্দে কর্কটগে জলোদরকৃতে৷ মৃত্যুন্থগান্কে সৃগে, 

শস্্াগ্রিপরভবঃ শশিন্শুতয়োম'ধ্যে কুজক্ষে স্থিতে। 
কন্যায়াং রধিরোথ-শোধজনিতস্তাৎ স্থিতে শীতগো, 

সৌরক্কে যদি তথ্বদেব হিম রজ্জবগিপাতৈঃ কৃতঃ ॥ ৪৩ 

.. স্কুকও মঙ্গল চতুর্ধে ব দণমে থাকিলে শিলাঘাতে মৃত্যু হয়। চতুর্থে শনি, 
স্তনে চল ও দশমে মঙ্গল থাকিলে কৃপে পতিত হইয়া মৃত্যু হয়। পাপদৃষ্ট রবিন 



সগুম অধ্যায় । ২৮৯ 

কন্তা রাশিতে থান্ধিলে স্বজন ঘর! মৃত্যু । দ্ধাশ্রকলগ্নে রবিন্ত্র থাকিলে 

জলমগ্নে মৃত্যু ॥ ৪২ ॥ শনি কর্কটে 'ও চন্দ্র মকরেথাঁকিলে জলোদররোগে 

মৃত্যু। মেষ বা বৃশ্চিকন্থ চন্দ্র পাঁপমধ্যগত হইলে শস্ব বা অগ্নি হেতৃক 
মৃত্যু ॥ কন্তাস্থ চন্দ্র, পাপমধ্যগত হইলে শোৌণিতশোষে মৃত্যু। মকর বা কুস্তস্থ 

চন্দ্র পাপমধ্যগত হইলে রজ্জব ও অগ্রিপাতে মৃত্যু হয় ॥ ৪৩ 

বিদেশাদৌ মরণযোগানাহ । 

পারিঃ। চরে রন্ধে, মৃতিদূরে তদীশে চররাশিগে। 
শনো বা চররাশিস্থে চরাংশস্থে তথা ভবেৎ ॥ ৪৪ 
স্থিরে রন্ধে, তরীশেইপি স্থিররাশে! তদংশকে। 
শনৌ বা স্থিররাশ্যংশে স্বগৃহে মরণং ভবে ॥ ৪৫ 
রন্ধে, দ্িদেহরাশ্যাদে মার্গে মরণমাদিশেৎ ॥ ৪৬ 

জা-ভঃ। স্থিরশ্চরে! দ্ধজসমাহবয়শ্চ রাশির্ধদা জন্মনি চাষ্টমস্থঃ | 
স্বকীয়দেশে বিষয়াস্তরেচ মার্গে প্রকুর্যান্মরণং ক্রমেণ ॥ ৪৭ 

অষ্টমস্থান, অষ্টমপতি বা শনি চররাশিশ্থ বা চরনবাংশস্থ হইলে বিদেশে, 
তদ্রপ স্থিররাশি ব৷ স্থিরনবাঁংশস্থ হইলে স্বদেশে, আর দ্বাত্ক-রাগ্ঠংশস্থ হইলে 

পথিমধ্যে মৃত্যু হয় ॥ ৪৪--৪৭ 

পরাশরসংহিতো ক্ত-আয়ুগগণন! | 

ব্রিবিধাশ্চায়ুষাং যোগাঃ স্বল্লায়ুমধ্যমোত্তমাঃ। 
দবাত্রিংশাৎ পূর্ববমল্লাযুম ধামায়ুস্ততে। ভবেৎ ॥ ৪৮ 
চতুংষষ্ঠ্যাঃ পুরস্তাত্ত ততো দী্ঘমুদাহৃতম্। 
উত্তমায়ুঃ শতাদৃর্ধং জ্ঞাতব্যং মুনিসত্তম ॥ ৪৯ 
লগ্নেশ-রন্ধপত্যোশ্চ লগ্নেদ্ফোলগ্রহোরয়োঃ। 
পুর্ব্বান্যেবং প্রযুপ্তীয়াৎ পন্বাদাদায়ুষাং ভ্রয়ে ॥ ৫০ 

ত্রিধ। যোগাঃ সমাপ্রোক্তাশ্চিস্তয়েদ্ গণিতাগ্রীণি। 
এককপত্রয়ং যোগ আয়ুষি স্থবিচিন্তয়ে ॥ ৫১ 

প্ুস্তড 



0ি/ /7 জ্যোতিষ-প্রভাঁকর। 

একরূপত্বযোৌগৌ দো তৃতীয়ে। ভিনন্ূপ ?ঃ 
দ্বয়োর্ষোগেন সংগ্রান্যং ন গ্রাহাং চৈকরূপতঃ ॥ ৫২ 

যোগে ত্রয়ং ত্রয়ং রূপভিনং ভিন্নং ভবেদ্দিজ। 

হোরালগ্ন-বিলগ্লাভ্যাং প্রাপ্তাযুবোগণনিশ্চি হম্॥ ৩5 

লগ্নস্থে মদনে বেন্দো চিন্তয়ে্লগ্ন-চন্দ্রতঃ | 

আয়ুধোগং মহাপ্রাজ্ঞ চান্ন্ে মন্দচন্ত্রয়োঃ ॥৫৪ 

চরে চর স্থির-্ছন্বাঃ শ্থিরে ঘন্ব-চর-স্থিরাঃ | 

দ্বন্দে স্থিরোভয়চর দীর্ঘ-মধ্যাল্পকাযুষঃ || ৫৫ 

চরে চরে স্থিতে ছৌচ লগ্নশরন্ধ ধিপৌ যদি। 
পুর্ণায়ুরযোগবিজ্েয়ং নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিঙ্গোত্তম ॥ ৫৬ 

স্থিরক্ষর লগ্ননাথো হি লয়েশে ঘন্বতে স্থিত | 

তদায়ুঃ পুর্ণ যোগশ্চ সম্ভবে গণিতাগ্রণি ॥ ৫৭ 

তম্বাধীশে স্থিতে ছন্দে স্থিরে স্থিতে লয়াধিপে। 

পৃর্ণায়ূর্যোগবিজ্ঞের়ং নিরিবিশঙ্কং দ্বিজোত্তম ॥ ৫৮ 

চরে লগ্লাধিপো বিপ্র স্থিরে রন্ধ -পতিদি। 
তদ। মধ্যায়ুষং জেবরেয়ং ঘো দ্ন্দে মধ্যমায়ুষঃ ॥ ৫৯ 

অঙ্গাধীশে চরে যস্য ঘ্ন্বভে রন্ধ "নায়কে । * 
_ তশ্যাল্লাযুর্ম হাপ্রাজ্ঞ নিব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম ॥ ৬০ 

স্থিরে স্থিরে স্থিতে দ্বোচ লগ্ন রন্ধ ণধিপৌ দ্বিজ। 
্বল্লাযুস্তত্র বিজ্ঞেয়ং স্প্টিকর্তা প্রণোর্দিতম্ ॥৬১ 

পূর্বব্তরনু-চন্দ্রাভ্যা মাযুর্যোগং বিচিন্তয়েৎ। 
হোরালগ্রাভ্যাং তৃতীরাধ্চাঘুর্ধোগং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬২ 

পরাঁশর-সংহিতোক্ত আযুদ্দায় গণন। ১--আমুর্ষোগ তিন প্রকার ; অল্প, মধ 

ও ম্বীর্ঘ। ৩২ বা ৩৬ বর্ষ পথ্যন্ত অল্লায়ুঃ, ৬৪ বা ৭২ বর্ষ পর্য্যন্ত মধ্যায়ু, 



সপ্তম অধ্যায় । ২৮৩ 

তুর্ে ১০০ বর্ষ পর্যযস্ত দীর্ঘাযুঃ, একশতের উর্ধে উত্তমাযুঃ নিরূপিত হয়। 
6৮1৪৯ ॥ লগ্রপতি ও 'অষ্টমপতি, লগ্ন ও চন্দ্র এবং লগ্ন ও হোরালগ্ন, এই 

তিন প্রকার হইতে নিয়লিখিত নিয়মে আযুঃ নির্ণয় করিতে হয়। উক্ত তিন 

প্রকার হইতেই একমত অর্থাৎ যদ্দি দীর্ঘ অথবা মধ্য ব অল্প আযঘ্ুঃ নিরূপিত 
হয় তবে তাহাই গ্রাহ্থ। দুই প্রকারের একমত হইয়া একের অন্তমত হইলে, 

ই প্রকারের মতই গ্রাহ্া। তিন প্রকারের তিন মত হইলে, লগ্ন ও হোরা 

লগ্ন দ্বারা যে আঘুঃ নির্ণীত হইবে, তাহাই গ্রাহ্থ ; কিন্তু উক্ত স্থলে জৈমিনীস্বত্রে 

বিশেষবিধি লিখিভ হইয়াছে যে, “পিতৃলাভগে চন্দ্রে চন্দ্রমন্দাত্যাম্* অর্থ(ৎ 
তিনের তিন প্রকার মত হলে, চন্দ্র লগ্রস্থ বা সপ্তমস্থ হইলে, লগ্ন ও হোরাঁলগ্ন 

দ্বারা নির্ণাত আরুঃ গ্রীহ্া না হইয়া! লগ্র:9 চন্দ্র দ্বারা যে আয়ুঃ নিরূপিত হইবে, 

তাহাই গ্রীস ৫০৫৩ ॥ উপরে লিখিত হইয়াছে যে, লগ্ন ও অষ্টমপতি, লগ 

ও চন্দ্র এবং লগ্ন ও হোরালগ্জ এই তিন প্রকাঁর হইতে আয়ুঃ নির্ণয় করিতে 

হয়, কিন্তু লগ্ন ও চন্দ্র হইতে আধ়ুঃ 'নিরূপণের বিশেষ নিয়ম এই--চন্ত্র যদি 
লগস্থ বাঁ সপ্তমস্থ হয়েন, তবেই লগ্রচন্ত্র হইতে গণনা, নতুব। চন্দ্র ও শনি হইতে 
আমুঃ গণনা করিতে ভয় ॥ ৫৪ 

আযুঃ নিরূপণ যথা )১--লগ্রপতি ও অষ্টমপতি উভয়েই চররাশিশ্থ হইলে, 
অথব। লগ্রপতি স্থিররাশিস্থ ও অষ্টমপতি ছ্যাত্মকরাশিস্থ কিম্বা জষ্টমপতি 

স্থিররাশিস্থ ও লগ্পপতি দ্বয।ত্বকস্থ হইলে দীর্ঘায়ু ৫৫1৫৮॥ লগ্রপতি চররাশিশ্থ.. 

ও অষ্টমপতি।স্থিররাঁশিস্থ বা অই্টমপতি চরস্থ ও লগ্নপতি স্থিরস্থ কিন্বা উভয়েই 

্যাত্মকস্থ হইলে মধ্যাযুঃ ॥ ৫৯ ॥ লগ্রপতি ও অষ্টমপতি উভয়েই স্থিররাশিস্থ 
অথবা উভয়ের মধ্যে একটি চরে ও একটা দ্যাত্মকে থাকিলে ভল্লায়ুঃ নিরূপিত 

হয় ৬০৬১ ॥ লগ্নপতি ও অষ্টমপতি হইতে দীর্ঘ মধ্য অল্লাযুঃ নিরূপণের যে 

নিয়ম কথিত হইল, লগ্ন ও চন্দ্র অথবা শনি ও চন্দ্র এবং লগ্ন ও হোরাঁলগ্ 

হইতেও উক্ত নিয়মে দীর্ঘ, মধ্য বাঁ জল্লায়ঃ নিরূপণ করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মানু- 

সারে দীর্ঘ, মধ্য বা অল্পাহুর অধিকাঁরে জন্ম, তাহ প্রথমে স্থির করিবে ॥ ৬২ ॥ 

১। উল্লিখিত প্রণালীতে আযুঃ নিরূপণের সহজ উপায় লিখিত হইতেছে যথা) 

__আঁমরা জানি মেযাঁদি রাশি চর স্থির দ্বিস্বভাব ইত্যার্দিক্রমে কথিত হইয়া 

থ।কে | চররাশির পরবর্তী রাঁশি স্থিররাঁশি ও স্থিররাঁশির পরবতী রাশি দ্বিস্বভাব। 
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 চন্রাঁশির সংখ্য। ১ ধরিলে স্থিররাঁশির সংখ্যা ২, দ্বিস্বভাবরাশির সংখ্যা! ৩ ধরিতে 
হয়। ফের চররাশির সংখ্যা! ৪, স্থিররাশির সংখ্যা ৫, ছিম্বভাঁব-রাশির সংখ্যা 

৬। লগ্্র ও চন্দ্র চর-স্থিরাদি কিরূপ রাশিতে অবস্থিত দেখিতে হইবে। চর" 

রাশির সংখ্য! ১, স্থিররাশির সংখ্যা ২, দ্বিস্বভাব রাশির সংখ্যা ৩ ধরিয়! এত- 
ছুভয়ের অর্থাৎ লগ্ররাশির ও চন্দ্ররাশির সমষ্টি কঙজিতে হইবে। সমষ্টি চর: 

রাশিবোধক হইলে অর্থাৎ ৪ হইলে লগ্ন ও চন্দ্র অল্লীয়ুঃপ্রদ হইবে। স্থির- 

রাশিবোধক হইলে অর্থাৎ ২ বা ৫ হইলে দীর্ঘাযুঃপ্রদ হইবে। দ্বিস্বভাব 

রাশিবোধক হইলে অর্থাৎ ৩ ব1 ৬ হইলে মধ্যাযুঃপ্রদ হইবে । যদি লগ্ন ও চন্দ্র 
উভয়েই চররাঁশিতে থাকে, তাহা হইলে উত্তয়েই চরাঁদি গণনাঁয় ১ সংখ্যক 

রাশিগত। উভয়ের সমষ্টি ২ হইল। ২ স্থিররাঁশিবোধক, এইহেতু লগ্ন 'ও 
চন্্র দীর্ঘাযুঃপ্রদ হইবে। একটী চরে অর্থাৎ চরাদি গণনায় ১ সংখ্যক 
রাশিতে, অপরটা স্থিরে অর্থাৎ ২ সংখ্যক রাশিতে হইলে উভয়ের সমস্টি ৩ হওয়ায় 
অর্থাৎ ঘ্িশ্বতাববোধক হওয়ায় মধ্যাযুঃপ্রদ হইবে। এইরূপ একটা চরে 

অপরটি দ্বিষ্বভাবে হইলে ১+৩-৪ অর্থাৎ চররাশিবোধক অঙ্ক পাওয়া যাঁয়। 

সুতরাং এরূপ স্থলে জাতক অল্লায়ুঃ হইবে । এইরূপ ছুইটাই স্থিরে হইলে 
লগ্ন ও চন্দ্র অল্লাধুঃপ্রদদ ও একটা চ্রিরে অপরটী দ্িস্বভাব রাঁশিতে হইলে লগ্ন 
ও-চন্ত্র দীর্ঘাযু্দায়ী হইয়া থাকে । 

যেরূপ লগ্ন ও চন্দ্র বারা আযুঃ আনীত হয়, সেইরূপ লগ্নাধিপতি ও অষ্ট- 

মাধিপতি দ্বারাও আযুর বিচার করিবে । এবং জন্মলগ্ন ও হোরালগ্ন দ্বারাও 
আয়ুর বিচার করিবে । যদি তিন্টাতে তিন প্রকারের আয়ু* পাওয়া যায়, 

তাহ! হইলে জন্মলগ্ন ও হোরালগ্ন দ্বারা আনীত আমুই গ্রহণ করিবে। তাহ! 

না হইলে অধিকাংশস্থলে যে আযুঃ আইসে, তাহাই গ্রাহ। আমরা এই নিয়ম 
কয়েকটা দৃষ্টান্ত ছারা বিশদীককৃত করিতেছি । ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত কুগুলীতে 
লগ্নেশ শুক্র স্থিররাশিতে, অষ্টমেশ্ বুহম্পতি দ্বিষ্বভাব রাশিতে । স্থিররাশির 

সংখ্যা২ 7 দ্বিশ্বভাব রাশির সংখ্যা. ৩) যৌগফল-€৫ (দ্বিশ্বভাবযোধক 

হখ্যা) সুতরাং লগ্নেশ ও অষ্টমেশ হইতে দীর্ঘায়ুঃ । এইরূপ চন্দ্র কর্কটে 
অর্থাৎ চররাঁশিতে, শনি মকরে অর্থাৎ চরর/শিতে, এতদ্বারা দীর্ঘাযুর্যোগ 

হয়। জন্মকাল ৬।৪২।৩০ ) ২॥০ দণ্ডে ১ রাশি হইলে ৬।৪২।৩* দণ্ড পলাদিতে 
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ত্রেরাশিক ছার। ২ রাশি ২৯ অংশ ৩০ কলা হইল। বৃষে লগ্ল) বৃষ সম 

রাশি) স্থতরাং এন্থলে লগ্রন্ষ,উ যোগ করিতে হইবে। লগ্রস্ফুট (১২1৪০ )+ 
(২1২০।৩০). ৩২৩১০) সুতরাং ইহাই হৌরা-লগ্রস্ক,ট । অতএব হোঁরালগ্ 
কর্কটে চররাঁশিতে। বৃষ স্থিররাশি ; অতএব ১+-২ ৩7 সুতরাং এতদ্বারা 

মধ্যাযুর্ষোগ পাওয়া গেল। অধিকাঁংশস্থলেই দীর্ঘযুর্যোগ পাওয়ায় পূর্বলিখিত 

নিয়মানুসারে জাতকের দীর্ঘাযুঃ হইবে, ইহাই বুঝ! গেল। এই কুগুলীতে- চন্দ্র, 
লগনস্থ অথবা সপ্তমস্থ নহেন, এইহেতু লগ্ন ও চন্দ্র হইতে আধুং গণন| ন। করিয়া 
চন্দ্র ও শনি হইতে আয়ুঃ গণনা করা গেল। 

২। অতঃপর হোরালগ্ আনয়নের নিয়ম লিখিত হইতেছে । যথা; 

আড়াই দণ্ডে এক রাশি কল্পনা! করিয়া জন্মদগ্ডাদিতে কত রাশি কত অংশ 

হয়, ত্রৈরাশিক দ্বার! স্থির করিবে। যে রাশি অংশ লক হইবে, বিষমরাশি 
জন্মলগ্ন হইলে তাহার সহিত রবিস্ফুট যৌগ করিবে ও সমরাশি হইলে 
লগ্্ফুট যোগ করিবে। প্রাপ্ত যোগফলই হোরা-লগ্ন্ফুট। যেমন, মনে 
করুন জন্মকাঁল একুশ দণ্ড হইল। আঁড়াই দণ্ডে একরাশি হইলে একুশ দণ্ডে 

কত? এই ক্ররাশিক দ্বারা আঁট রাশি ১২ অংশ পাওয়া গেল। মনে 

করুন, লগ্স্কুট ৫৯ ও রবিস্ফুট ৯৪) ৫1৯ লগ্রস্ফুট হইলে কন্াঁরাঁশি লগ্ন 
হইল) কন্ঠারাঁশি মেষ হইতে গণনায় ষষ্ঠরাশি, সুতরাং সমরাশি। অতএব 
৮১২+লগ্রন্ফুট অর্থাৎ ৫1৯- ১৩।২১ রাশি অংশ পাওয়া গেল, কিন্তু বারর 
অধিক রাশি নাই, অতএব ইহা হইতে ১২ বাদ দিয়! ১।২১ পাঁওয়! 

গেল, ইহাই হোরালগ্রন্ষুট ; অর্থাৎ বুধের ২১ অংশে হোরালগ্র হইল। 
যদি লগ্ন কন্তা ন| হইয়া! তুলা হইত, তাহা হইলে লগ্নক্ষুট যোগ করিতে হইত 
না। কারণ তুলা মেষ হইতে গণনায় বিষম সংখ্যক রাশি। তাহা হইলে 
রবিস্ফুট ৮1১২ যৌগ করিতে হইত অর্থাৎ ৯৪+ ৮1১২ ৫1৯৬ ইহাই হৌরা- 
লস্ফুট হইত। | 

৩। আযঃখগাধিকার নিরূপন$--আযুর্দীয় গণনায়, আযুঃ তিন খণ্ডে 

বিভক্ত, ৩২ বর্ষে এক খণ্ড, ৩৬ বর্ষে এক খণ্ড এবং ৪০ বর্ষে এক খণ্ড হয়। 

উক্ত তিন খণ্ডই অল্লীয়ুর মধ্যে পরিগণিত । নিয়লিখিত নিয়ম ৩২ বর্ষের 
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খগ্ডাধিকাঁর স্থলে ৬৪ পর্য্যন্ত মধ্যাযুঃ এবং ৯৬ পর্যন্ত দীর্ঘাযুঃ ; ৩৬ বর্ষের 
খগ্ডাধিকার স্থলে ৭২ পর্য্যন্ত মধ্যায়ুঃ এবং ১০৮ পধ্যন্ত দীর্ঘাযুঃ । (এই 
খণ্ডাধিক!রে অষ্টোত্তরীদশা আনীত হইল) তন্্রপ ৪৪ বর্ষের খগ্ডাধিকাঁর স্থলে 
৮০ পর্ধ্যস্ত মধ্যায়ুঃ ; এবং ১২০ বর্ষ পর্য্যন্ত দীর্ঘাযুঃ ৷ ( এই খগ্ডাধিকাঁরে বিংশে।- 

ত্তরী দ্বশা আনীত হইল)। লগ্রপতি ও অষ্টমপতি হইতে যে স্থলে আমুঃ নিরীত 

হইবে, সেই স্থলে ৪« বর্ষের খণ্ড গ্রাহা, তদ্রপ লগ্ন ও চন্দ্র (বানি ও চক্র) 

হইতে ৩৬ বর্ষের খণ্ড, এবং লগ্জ ও হোরালগ্ন হইতে ৩২ বধের খণ্ড গ্রাহ্। 

পূর্বোক্ত তিন প্রকার হইতেই যদি অল্লাঘুঃ নির্ণীত হয়, তবে সেই স্থলে, অল্পাযুর 
ফোগাধিকারে প্রাবল্য হেতু একমাত্র ৩২ বর্ষের খণ্ডই গ্রাহ হইবে। যেস্থলে 

যেখণ্ডের অধিকাঁরে দীর্ঘাযুঃ যোগে জন্ম নিরূপিত হইবে, সেই স্থলে সেই 
খণ্ডের মধাযুর্বর্ষের অর্থাৎ ৬৪, ৭২ বা ৮০ বর্ষের অন্ততমের এবং মধ্যায়ু 
ধোঁগাধিকাঁরে জন্মস্থলে সেই খণ্ডার অল্সায়বর্ষের অর্থাৎ ৩২, ৩৬ বা ৪৯ বূর্ধর 

অন্ততমের নিশ্চফ়াধিকাঁর প্রাপ্তি স্থির করিয়া, নিম্নলিখিত নিয়মে আযুদ্দীতার 

_ভোগ্য-্ফুটাংশ দ্বারা, পশ্চাদ্বত্ী এক খণ্ডের বর্ষসংখ্য| হইতে অনুপাঁতলন্ধ 

ভোগ্যবর্ষ যত হয়, ভাহার অদ্ধেক,: উপরোক্ত নিশ্চয়কৃত মধ্যাধুর বা অল্লাযুর 
বর্ষধণ্ডার সহিত যোঁগ করিয়া যত হয়, তাঁহাই দীর্ঘায়ুর বা মধ্যায়ুর যৌগাঁধিকারে 
স্কুট পরমায়ুবর্ষ-মাঁসাঁদি নিরূপিত 'হইবে। অল্লায়ুর অধিকার স্থলে পরবর্তী 
খণ্ড হইতে অনুপত হইবে না, প্রাপ্ত খণ্ডেরই অন্ুপাঁতলন্ধ ভোগ্যবর্ষ, স্ফুট 

পরমাযুবর্ধ নিরূপিত হইবে | 

৪। আঘুর ক্ফুটবর্ষ আনয়ন ;--লগ্রপতি ও অষ্টমপতি, লগ্ন ও ন্দ্র ( বা 
শনি ও চন্দ্র) এবং লগ্ন ও হোরালগ্র এই কয়েকটির মধ্যে যে উভয়ের ছারা 
আধুঃ নির্ণীত হইবে, তাহাদের স্কুট (রাশি ভিন্ন অংশাদি ) একত্র যোগ করিয়া 

(৩০এর অধিক হইলে ৩০ বাঁদ দিয়! ) যত অংশাঁদি হইবে, তাহা, সেই উভয়ের 
স্ষুট-ভুক্তাংশের সমষ্টি, এজন্য ৩০ হইতে এ তুক্তাঁংশ-সমষ্টি বাঁদ দিয়া যাহ! হইবে, 
তা ভোগ্য।ংশ নিরূপিত হইবে। প্র ভোগ্যাংশ দ্বারা সেই উভয়ের নির্দিষ্ট 
আয়ুবর্ষধণ্ড (৩২, ৩৬ বা ৪০বর্ষ) হইতে ভোগাম্ফুটবর্ষ (যদ্দি ৩০ অংশে ৩২, ৩৬ 

বা ৪০ বর্ধ হয়, তবে অভীষ্ট অংশাদিতে কত ? এই পটত্ররাঁশিক নিয়মে ) আনয়ন 

করিয়া, তাহার অর্দেক যত হয় তাহা, দীর্ঘাযুঃ নিরূপণস্থলে মধায়ুর খণ্ডাঁয় এবং 
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মধ্যাযুঃ নিরূপণস্থলে অক্লাযুর খণ্ডায় যোগ করিয়া যত বর্ষ মসাদি হইবে, তাহ।ই 
স্ুট পরমায়ুঃ নির্দি্ট হইবে। অক্পারুঃ স্থলে পরখণ্ডের অগ্রাপ্তি হেতু, উক্ত 
ভোগ্যাংশলৰ ক্ফুটবর্ষ।দির 'অদ্ধেক যত হয়, তাগাই স্ফুটাঘুঃ নির্ণাত হইবে । 

৫। অতঃপর আঘ্ুশোধনের নিয়ম পিখিত হইতেছে। কথিত নিয়মে স্ফুট 
পরমাযুঃ নিরূপণ করিয়া কক্ষ্যানাঁদ 'ও কক্্যাবৃদ্ধি এই ছুই ক্রিঘ্-সংস্কারের 

যোঁগাত! থাকিলে, নিয়লিখিত নিয়মে স্ফুউপরামাযুঃ পোধন করিরা বিশুদ্ধাযুঃ 
নির্ণয় করিতে হইবে। লগ্রপতি বা অষ্টমপতি যদি শনিযুক্ত হয়েন, কিন্বা 
পূর্ববক্ত তিন প্রকাঁর আয়দ্দীতার ঘধো যদি শনি যোগকারক অর্থাৎ আযুর্দ।তা 

হয়েন, তবে কক্ষ্যানবাঁস হইবে । অতএব দীর্ঘায়ঃ হইলে মধ্যাঘুঃ, মধ্য।যুঃ হইলে 
অল্ল।যুঃ এবং অল্লামুঃ হইলে অত্যন্নাতুঃ বশতঃ শৈশবে মৃত্রা কল্পনীয়। শন 

আধুর্দীত। হইলে অথব। অষ্টমপতি বা লগ্রপতির সহিত যুক্ত হইলে কক্ষ্যাহানি 
যাহা কথিত হইল, ম্দি উক্ত শনি নীচস্থ বা শক্রগৃহগত হইয়া পাপদৃষ্ট বা যুক্ত 
হয়েন্, তবেই কক্ষ্য! অর্থাৎ ত্রিভগ আরুঃ হানি হইবে, নতুবা হইবে না; অর্থাৎ 
পাপক্ষেত্রস্থ পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইয়! শত্রগৃহগত বা! নীচস্থ না হইলে আখযুঃহানি 

হইবে না। শনিযোগে কক্ষযাবৃন্ধি ১-_উক্ত শনি শুভ ক্গেত্রস্থ, শুভযুক্ত, শুভভুষ্ 
বাতুঙ্গস্থ (তুল! রাশিতে ১ হইতে ২০ অংশের মধ্যস্থ ) হইয়। পাঁপযুক্ত বা 

পাপদৃষ্ট না হইলে কক্গ্যাবৃদ্ধি হইবে। অতএব অতাল্লাধুঃ হইলে অল্লাযুঃ 

তল্প।ঘুঃ হইলে মধ্যাঘুঃ এবং মধ্যাযুঃ হইলে দীর্ঘায়ুঃ কল্পনীয়। 

৬। বৃহস্পতিযোৌগে কক্ষ্যাবৃদ্ধি ;- বৃহস্পতি যদি লগে, সপ্তমে, তুঙ্গে, স্বগৃহে 

বা মূলত্রিকৌণে ইহার অন্যতগস্থানে থাকেন, অথব। যে কোন স্থানে পাপগ্রহ 

ভিন্ন কেবল শুভগ্রহদৃষ্-যুক্ত হয়েন, কিম্বা পাপগ্রহ-যোগ-ঢৃষ্টি রহিত হইয়া 
শুভগ্রহের ক্ষেত্রসথ হয়েন, তবে কক্গ্যাবৃদ্ধি হইবে । অতএব জীবন সংশয় স্থলে 
অত্যল্লাযুঃ হইলে, অল্লাষুঃ হইলে মধ্যায়ুঃ এবং মধ্যাঘুঃ হইলে দীর্ঘ।যুঃ কল্পনীয়। 

দীর্ঘাযুর্যোগে জন্ম হইলে ৯৬ বর্ষ অপেক্ষীও অধিককাঁল বীচে। . 

৭। অষ্টমাধিপতি তুঙ্গগত হইলে ৯ বৎসর আযুর্দ্ধি হয়। 

৮। জন্মকাঁলে যে গৃহের স্কুটের অংশ সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক তাহাকে 



২৮৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

জাতকের আত্মকাঁরক বল! যায়। রানু সম্বন্ধে বিপরীত নিয়ম । রাহুর ক্ষুটাংশ 
যদি সর্ব্াপেক্ষ। কম হয়, তাহা হইলে রাহু আত্মকারক হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে 
অষ্টমাধিপতি ও সপ্তগ হইতে গণণাঁয় অষ্টমস্থানের অধিপতি এতছুভয়ের মধ্যে 

বলবান্ গ্রহ লগ্ন হইতে কেন্ত্রবর্তী হইলে দীর্ঘায়ু; পণফরগত,হইলে মধ্যাযুঃ ও 
আঁপোর্িমগত হইলে মানব অল্লাযুঃ হইয়া থাকে | এইরূপ আত্মকারক হইতে 
অষ্টমেশ ও তৎসপ্তমরাশি হইতে অষ্টমেশ এতছুভয়ের মধ্যে বলবান্ গ্রহ আজ্ম- 

কারক হইয়! কেন্ত্রবত্তী হইলে দীর্ঘাযুঃ, পনফরে থর্কিলে মধ্যাযুঃ, ও আপোক্রিমে 
থাকিলে অক্লাযুঃ হয়। যদি ছুইটা হইতে একই প্রকার আধু আইসে, তাহ 

হইলে এই নিয়মের প্রীয় অন্তথ| হয় না। 

৯। তৃতীয়ে আত্বকারক থাঁকিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে । দীর্ঘাযুর্যোগ 
থাকিলে মধ্যাযুঃ ও মধ্যাযুর্যোগ থাকিলে অল্লাযুঃ হয়। 

১০। লগ্ব ও সপ্রমু হইতে মষ্টমপণত ছয়ের মধ্যে কোনটার সহিত যদি 

আত্মকাঁরক ও তৎসপ্তম হইতে অষ্ট্যাধিপতিদ্বয়ের কোনটার যৌগ থাকে, তাহা 

হইলে দীর্ঘায়র্যোগে জন্ম হইলেও মধ্যায়ুঃ হইয়া থাকে । 

:১১। লগ্ন ও সপ্তম পাঁপমধ্যগত হইলে অর্থৎ দ্বিতীয়, দশ, ষ্ঠ ও অষ্টম 

সর্বত্র পাপগ্রহ থাকিলে অথব। লগ্ন হইতে তিনটা কোণেই 'শুভগ্রহ থাকিলে 
কক্ষ্যাহস হয় । এইরূপ বৃহস্পতি ও তাহ। হইতে সপ্তম অথব। আগ্মকারক ও 

তাহ! হইতে সপ্তম যদি পাপমধ্যগত হয়) অথবা যদি বুহস্পতি কিম্বা! আত্মকারক 

হইতে ত্রিকোণে পাঁপগ্রহ থাকে তাহ! হইলে কক্ষ্য|হাস হয়। বৃহস্পতি কিনব! 
আত্মকাঁরক নীচস্ক ও পাঁপযুক্ত হইলেও কক্ষ্যাহ।স হইয়। থাকে । ইহার বিপরীতে 

কক্ষ্যা বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ লগ্ন ও সপ্তম, অথব আত্মকারক, তাহা হইতে সপ্তম 
অথবা বৃহস্পতি ও তাহা হইতে সপ্তম, শুভ মধ্যগত হইলে কক্ষ্যা বৃদ্ধি হয়। লগ্ন, 

অথবা আঁক্মকাঁরক 'অথবা বৃহস্পতি হইতে তিনটা কোঁণেই শুভগ্রহ থাকিলে কক্ষ 

বৃদ্ধি হয়। বৃহল্পতি অথবা আত্মকারক তুঙ্গী ও শুভমুক্ত হইলে কক্ষ্য! বৃদ্ধি হয় 

১২ । শুভযোগে কক্ষ) বৃদ্ধি ও প1সযোগে কক্ষ)হানি এরূপ লিখিত হইয়াছে; 
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৯ বর্ষ মাত্র বৃদ্ধি হইয়! থাকে ও শনির খোগ ঘার| বক্ষ্য। হাস হয় ন|। ৯ তব 
মাত্র হাম হইয়া! থাকে । ৃ ৃ 

_ অর্কার্থচিস্তামণি গ্রন্থকার বলেন--আয়ুক্কালকে তিন খণ্ডে বিভক্ত কর! যায়ঃ 

অল্প, মধ্য ও দীর্ঘ । ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত অক্াযুঃ | ৭০ বৎসর পরাস্ত মধ্যাযুঃ, তূর্ষে 

দীর্ঘায়ঃ । রবি লগ্নপতির শক্র হইলে জাতক অল্লাযুঃ, সম হইলে মধ্যায়ুঃ ও মিত্র 
হইলে দীর্ঘাযুঃ হইয়া থাকে । কিন্তু ফল বিচারকালে দেখিতে পাওয়া! যায় যে, রবি 
ও লগ্রধিপতির বলের তারতম্য অনুসারে এই নিয়মোক্ত ফলেরও তারতমা 
হইয়। থাকে । অক্সামুর্যোগ পড়িলেও রবি ও লগ্েশ বলবান্ হইয়া শুভভাবস্থ 
হইলে মধ্যায়ুঃ হইয়া থাকে । এইরূপ দীর্ঘাযুর্ষোগ পড়িলেও, রবি ও লয়েশ 
নীচগত ব! ছুর্বল হইমা অণুভ-ভাবস্থ হইলে মধ্যায়ুঃ হইয়া যাঁয়। 

আহঃ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে অনেক বিশেষ বিধি আছে। তাহার মধ্যে ছুই 
একটা লিখিত হইতেছে । লগ্নাধিপতি ছূর্ববল হইলে যদি বৃহস্পতি কেন্ত্র-কোণগত 
হন ও ছুঃস্থানে পাঁপগ্রহ থাকেন, তাহ। হইলে জাতকের মধ্যায়ঃ হয়। গুভগ্রহ 
কেন্্র-কোণগত ও শনি বলশালী হইলে যদি বষ্ঠাষ্টমে পাঁপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে 
জাতক মধ্যামুঃ হইয়া থাকে । লগ্নে কেন্দ্রে অথব! ত্রিকোঁণে শুভাশুভ মিশ্রিত 
হইয়া থাকিলে জাতক মধ্যাযুঃ হয়। পাপযুক্ত অষ্টমেশ ব্যয়ভাবগত হইলে 
জাতক অসাধু; হয়। : 

মারকদশা বিচার ;--লঘুপাঁরাশরী বৃহৎ-পাঁরাশরী প্রভৃতি গ্র্থ ৪ 

মারকদশ। বিচারের প্রণালী লিখিত হইতেছে । মারকদশী! বিচারের পুর্বে 
কয়েকটা নূতন সংজ্ঞ। জানা আবশ্তক | কারণ, লঘুপারাশরীর লেখক বিংশোত্বরী 
দ্শার ফলাফল বিচারের জন্ত কতকগুলি নূতন সংজ্ঞ| ব্যবহার করিয়াছেন। 
শুতগ্রহ অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র, পাপযোগ বিহীন বুধ ও অক্ষীণচন্ত্র--কেন্ত্রীধি- 
পতি হইলে পাপনামে অভিহিত হয়। এইরূপ পাপগ্রহ-_অর্থাৎ রবি, শনি, 
মঙ্গর, পাপযুক্ত বুধ ও ক্ষীণচন্দর__কেন্দ্রাধিপতি হইলে শুভনামে অভিহিত হয়। 
কফোণাধিপতি গ্রহ মাত্রেই গুভ। তৃতীয়, ষ্ঠ ও একাদশাধিপতি পাপ। 
কোঁণপতি গ্রহ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতি হইলে পাঁপনামে কথিত হয়। 
রবি ও চন্ত ভিন্ন অষ্টমাধিপতি পাপ। ব্যয়াধিপতি ও ধনাধিপতির পাপত্ব বা 

প্র-৩৭ 
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শুভত্ব কিছুই নাই। অশুভ-ভাবগত অথবা অওুভফলদায়ী গ্রহের সহিত যুক্ত 

হইলে অণুভফলদাঁয়ী হয়। অশুভভাবগত অথবা শুভফলপ্রদ গ্রহের সহিত যুক্ত 

হইলে শুভফলদায়ী হইয়। থাকে । গ্রন্থকার রাহু ও কেতুর স্বতন্ত্র ্বীকার 

করেন না। রাহু ও কেতু যে ভাবে বা যে ভাবপতির সহিত যুক্ত ব! যে 

ভাঁবাঁধিপতির সপ্তমস্থ হন, সেই ভাবজফল বৃদ্ধি করিয়! থাকেন। এইজন্ত 

মারক্থানস্থ ও মারকেশ-সনবন্বযুক্ত রাহু কেতু মারক হইতে পারে। পাপভাবন্থ 

অর্থাৎ ৩৬৮১১ স্থানস্থ ও পাপযুক্ত বা পাঁপগ্রহ হইতে সপ্তমস্থ রাহ কষ্টফলদ। 

শুভভাবস্থ শুভভাবাধিপতিযুক্ত রাহু কেতু শুভফলদাঁয়ী। এক্ষণে মারকস্থান 

কি তাহাই লিখিত হইতেছে। 

আষ্টমং হায়ুষঃ স্থানমষ্টমাদষ্টমঞ্চ যু । 

তয়োরপি ব্যয়স্থানং মারকস্থানমুচ্যতে ॥ ৬৩ 

জন্ম হইতে অষ্টম এবং তৃতীয় স্থানকে আয়ুস্থান কহে। এই উভয়ের 

বায়হানকেই জাতকের মারকস্থান কহা যায়। অতএব জন্মনগ্র হইতে দ্বিতীয় 

এবং সপ্তম স্থানই জাতকের মারক স্থান ॥ ৬৩ 

পরাশরঃ। মন্দশ্চেৎ পাপসংযুক্তো। মারকগ্রহযোগতঃ। 

তিরস্কৃত্য গ্রহান্ সর্ববান্ নিহস্তা পাপকৃচ্ছ দা ॥৬৪ 

মারকগ্রহ-সম্বন্ধী পাপকর্তা শনিশ্তদ। 

অতিক্রম্যেতরান্ সর্ব্ধান্ নিহস্তা! তবতি ধ্রবম্॥ ৬৫ 

জায়া-কুটুম্বকাধীশোঁ দ্বাবেতৌ মুখ্যমারক্ৌ | 

যষঠাষ্টমেশো ঘোঁ মুখ্যে। প্রবলৌ চোত্তরোত্তরো ॥ ৬৬ 

যদি শনি, ৩য়, ১১শ বা! ঝঠস্থানের অধিপতি হইয়া, অথব| উহাদিগের 

অন্ততম স্থানের অধিপতির সহিত যুক্ত হইয়া, কোন মারকগ্রহের সমবন্ধী হয়েন, 

তবে সেই শনি অন্ত সকল-মারক গ্রহকে অতিক্রম করিয়া প্রবল মারক 

হইবেন. ৬৪৬৫ ॥ জায়াপতি, ধনপতি, ষষ্ঠপতি ও অষ্টমপতি ইহীরা সকলেই 

ুখ্যমারক) কিন্তু জীমাপতি অপেক্ষা ধনপতি এবং ষষ্টপতি অপেক্ষা, অষ্টমপতি 

গ্রবল। অতএব ইহাঁতে স্পষ্ট বুঝা যাঁইতেছে যে, ধনপতি প্রথম, জায়াপতি 
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দ্বিতীয়, অষ্টমপতি তৃতীয় এবং ষষ্ঠটপতি চতুর্থ শ্রেণীর মারক | পাঁপবম্বন্ধ বশে 
বলবান্ হইয়া, কদাচ স্থলবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর মারক 
ও প্রথম শ্রেণীর কাঁধ্যকারিতাশক্তি সম্পন্ন হয়েন ॥ ৬৬ 

তদীশিতুস্তত্রগত। পাপিনস্তেন সংযুতাঃ। 
তেষাং দশাবিপাকেষু সম্ভবে নিধনং নৃণাং ॥৬৭ 
তেষামসম্ভবে সাক্ষাদ্ ব্যয়াধীশদশাস্বপি ॥ ৬৮ 

এক্ষণে জাঁতকের মৃত্যুকাল নির্ণীত হইতেছে । যদি জাঁতকের মৃত্যু সম্ভাবনা 
হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় কিন্ব! সপ্তমপতির দশান্তর্দশায় মরণ বলিবে। উক্ত 
গ্রহদ্বয়ের দশা স্তর্দশা প্রাপ্ত ন৷ হইলে মারকম্থানগত কিন্বা মারকেশ সহ কোনরূপ 

সন্বন্ধবিশিষ্ট কোন পাঁপ (ত্রিষড়ায়পতি ) গ্রহের দশাস্তর্দশায় মরণ বলিবে। 

দ্বিতীয়াধিপতি, সপ্তমাধিপতি, দ্বিতীয়াধিপতিসংযুক্ত পাঁপগ্রহ এবং দ্বিতীয় ও 
সপ্তমস্থানগত পাপগ্রহ যথাক্রমে জাতকের মারক ॥ ৬৭ ॥ পূর্বোক্ত মারক 

গ্রহের দশাস্তর্দশ। উপস্থিত না৷ হইলে দ্বাদশপতিও জাতকের মারক হইয়! 
থাকেন ॥ ৬৮ 

অলাতে পুনরেতেষাং সম্বন্ধেন ব্যয়েশিতুঃ। 
কচিচ্ছুভানাঞ্জদশা'হা্টমেশদশাস্থ চ ॥ ৬৯ 

ইহাঁদিগের অলাভ হইলে দ্বাদশপতি-সন্বন্বী কোন শুভগ্রহের দশাতে নিধন 

হইবে। তদভাবে অষ্টমেশের দশাতেও নিধন হইয়! থাকে ॥ ৬৬৩ 

উড়দায়প্রঃ।  কেন্দ্রাধিপত্বদোষস্ত বলবান্ গুরুশুক্রয়োঃ | 

মারকত্বেৎপিচ তয়োমণরক-স্থানসংশ্মিতিঃ ॥ ৭০ 

পরাশরঃ। তেষামসম্তভবে বিপ্র ব্যয়াধীশোইপি মারকঃ। 

পাপসন্বন্ধমাত্রেণ বিক্রমেশোহপি মারকঃ ॥ ৭১ 

স্বাত্বকীরকলগ্নাচ্চ চিন্তয়েদ্ দ্বিজসত্তম। 

ভ্রাতৃ-বষ্ঠাষ্টমং রিপফং ধনং দ্যুনান্তরে্বপি ॥ ৭২ 



২৯২. জ্যোতিধ-প্রভাকর । 

সর্ব্বষাং বলবান্ খেটে! মারকগ্রহ উচ্যতে । 
সব্বরবলসমানত্বে মারকঃ সংজ্ঞকো! গ্রহঃ ॥ ৭৩ 

ষ্টন্থে পাপবাহুল্যে ষ্ঠেশে! মুখ্যমারকঃ। 
মধ্যায়ুষি সমাযোগে চিন্তয়েদ ছ্বিজসত্তম ॥ ৭৪ 

যণ্ঠেশাশ্রয়-রাশীশদশায়াং নিধনং ভবে । 
_ খষ্ঠাৎ বষ্ঠেশ্বরাদাপি ভ্রিকোণেশোহপি মারকঃ। 

দীর্ঘাযুষি সমাযোগে চিস্তনীয়ং ছিজোত্বম ॥ ৫ 

বুশ্চিকে মকরে জন্ম নৃণাং রাহুম্তিপ্রদঃ। 
মহামারক-সংজ্ঞৌ তৌ মান্দি-কেতু ইতি স্মৃতৌ ॥ ৭৬ 

মারকো বহবে। খেট! যর্দি বীধ্যসমন্থিতাঃ | 

তত্তদ্দশান্তরে বিপ্র রোগকষ্টাদিসম্ভবঃ ॥ ৭৭ 

প্রবলন্য দশায়াঞ্চ মহারো গার্তি-মৃত্যুবৎ। 
ভয়শোক-মৃতান্তীতিস্তক্করামিভয়ং ভবে ॥ ৭৮ 

বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রপতি হইয়। দ্বিতীয় বাঁ সপ্তমস্থ হইলে, উভয়েই প্রবল 

মারক মধ্যে গণ্য হয়েন ॥ ৭০ ॥ এ সমস্ত মারক গ্রহদশার অগ্রান্তি স্থলে, ব্যক্তি- 
বিশেষে কদীচ পাঁপগ্রহের সন্বন্ধী ব্যয়পতি 'ও তৃতীয়পতি উভয়েই মারক হয়েন ॥৯১ 

আত্মকারকগ্রহ ও লগ্ন হইতে, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও দ্বাদশ, এই সকল স্থানস্থ 

গ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ গ্রহ মারক। যদি গ্রহগন্গর বলের 

সমতা! ইয়, তবে উহার মধ্যে মারক-সংজ্ঞক গ্রহই মারক হয়েন ॥ ৭২৭৩ ॥ যদি 

মধ্যাযুর্যোগে জন্ম হয় এবং যষ্ঠস্থানে বহুপাঁপগ্রহের যৌগাদি সন্বন্ধ থাকে, তবে ষষ্ঠ* 

পতিই মুখ্যমারক হয়েন । আর দীর্ঘাযুর্যোগে জন্ম হইলে, ষষ্ঠপতি যে রাশিতে থাকেন 

সেই রাশ্তধিপের দশায়, অথবা ষষ্ঠস্থান বা যষ্ঠপতি হইতে নবম বা পঞ্চমপতির 
দশায় মৃত্যু কল্পনীয়। ( উড়, দায়-প্রদীপ গ্রস্থকারের মতে-_দ্বিতীয় বা সপ্তমপতি- 
যুক্ত দ্বিভীয়স্থানস্থ পাঁপগ্রহের দশায় মৃত্যু হয়)॥ ৭81৭৫ ॥ বৃশ্চিক ও মকরলগ্ 
জাতকের রাহ্গ্রহ প্রবল মাঁরক। গুলিকযুক্ত গ্রহ ও কেতু মহামাঁরক হয়েন ॥ ৭৬ 



সপ্তম অধ্যায়। | ২৯৩ 

বলবাঁন্ বহগ্রহ মারিক পরিচায়ক হইলে, সেই সকল গ্রহের দশাস্তরশায় রোগ 
ও রেশ'ভোগ হয়। উহার মধ্যে যে গ্রহ প্রবল মারকদোষিযুক্ত, সেই গ্রহের 
দশীস্ত্দাশীয় সাংঘাতিক পীড়া, ভয় শোক, মৃত্যুতয়, চৌর ও অগ্নিভয়, অপমান 
নিন্দা, ধনহাঁনি, বন্ধন ইত্যাদি অষ্টগ্রকার মৃত্যুফল ভোগ হয় ॥ ৭৭1৭৮ 

মরণদগা-নিরূপণম্ | 

রন্ধে শে রিপুরদ্ধ-রিপ ফগুহগে তৎপাকভুত্তোঁ মৃতিমূ। 
মন্দাক্রান্তগৃহেশ.পাঁকদময়ে রক্ষে,শতুক্তো তথা ॥ ৭৯ 
পাকেরন্ধ গৃহাধিপস্ত তদনুক্রান্তস্ত ভুক্তো তু বা। 
খেটানাং বলদ্ুর্ধলেন সকলং সঞ্চিন্ত্য যত্ত্ধদেৎ ॥ ৮৩ 

রন্ধে শ-যোগান্মরণং দশায়ামন্তদ শায়ামথব! ব্দন্তি। 
পিত্রাদি-ভাবাধিপ যোগদৃষ্ট্যা পিত্রাদিকানাং মরণং তথৈৰ ॥ ৮১ 

ইতি জ্যোতিনি। 

মরণদশ। )-_ষ্ঠ, অষ্টম বা ব্যয়স্থ অষ্টমপতির দশায়, শনিযুক্ত গ্রহের দশায় 

অষ্টমপতির অন্তরে, কিম্বা! অষ্টমপতির দশায় অষ্টমাধিপতিযুক্ত গ্রহের অন্তরে, 
গ্রহের বলাবলভেদে মৃত্যু কল্পনীয়। পিত্র।দি ভাবাধিপযুক্ত-দু্ট অষ্টমপতির 
দশান্ত্দশায় পিত্রাঁদির মৃত্যু কল্পনীয় ॥৭৯৮০1৮৯ 

লগ্নেশে নিধনারি-রিপ্ফগৃহগে সাহে৷ সকেতো তু বা। 
হোরারম্ধ পসংযুতগ্রহদশ! জাতস্য মৃত্যাপ্রদা । 
তৎ খেটান্বিত-রাশিনায়কদশ! নাশপ্রদা দেহিনাম্। 

খেটানাং প্রথমাগতম্ত কণিনঃ পাকাপহারেক্রমাৎ ॥ ৮২ 

ব্যাপার-রন্ধ তনুনাথশনৈশ্চরাণাং মধ্যে 
বিধুন্তুদযুতে। বিবলো গ্রহো। যঃ। 
ততপাকভুক্তি-সময়ে.মরণং নরাণাং 

তদ্যুভ্ত-বীক্ষক-নভোগদশান্তরে বা ॥ ৮৩ 



২৯৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

রি বাকেতুযুক্ত ৬ষ্, ৮মবা ব্যয়স্থ লগ্রপতির দশায়, ব1 অষ্টমপতিযুক্ত 
গ্রহের দশায়, কিন্ব। অষ্টমপতিস্থ রাধিপের দশায় মৃত্যু কল্পনীয় ॥৮২ 

৮ম, ১০ম ও লগ্রপতি এবং শনি, ইহাঁদিগের মধ্যে যে গ্রহ রাছিধুক্ত অথচ 
দুর্বল, সেই গ্রহের দশাস্তদশায় অথব! উক্ত মারকগ্রহযুক্ত-ৃষ্ট গ্রহের দশাস্তদণায় 
মৃত্যু হয় ।৮৩ 

এক্ষণে নিয়ে কোন মৃত মহাত্মার জন্মকুণওলী অস্কিত করিয়া! আয়ুর্গণনা সহ 

মারক-বিচার বিশদীরকত করা যাইতেছে । | 
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উপরোক্ত কুগডলীতে লগ্নাধিপতি বুধ স্থিররাশিশ্থ এবং অষ্টমেশ শ্মঙ্গল চর" 

রাশিস্থ অর্থাৎ গ্রহদ্বরের চর ও স্থিররাশিতে অবস্থিতি নিবন্ধন মীধ্যায়ুর্যোগ হইল। 
শনি এবং চন্দ্র যথাক্রমে চর ও দ্যাত্বকরাশিস্থ। লগ্ন এবং হোরালগ্রও উক্তরূপ 

চর ও হ্যাত্করাশিস্থ। চর ও দ্ধ্যাত্মকে অবস্থিতি নিবন্ধন অল্লাযুর্যেগ 

হইল। সুতরাং নিম্নলিধিত যোগদ্ধয়ে অল্নাযুঃ প্রাপ্ত হওয়! গেল। “সঘাঁদাৎ 

প্রামাণ্যং” এই সুত্রান্থুদারে আহুর্দাতা যোগত্রয়ের ছুইটী অল্লায়ুঃযোন হওয়ায় 
জাতক যে অল্লাযুর্যেগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহ। বুঝিতে পারা গেল। 

এক্ষণে আফু্দীতা শনি, চন্দ্র, লগ্গ এবং হোরলগ্জের স্ফুটাংশ।দি একজ্র 



সপ্তম অধ্যায়। ২৯৫ 

করিলে ৫২৬৮ হয়। . ইহার চতুর্থাংশ ১৩1১1১৭। ত্রিশ অংশ হইতে উক্ত 
ংশাদি বাদ দিলে ১৬1৫৮৪5 অবশিষ্ট থাকে । অতএব ৩০ অংশে ৩২ বৎদর 

আধুঃ হইলে ১৬৫৮৪৩ অংশাদিতে কত বৎসর হয়, এই অন্নপাঁত করিলে 
১৮।১।১০ বর্যাদি স্থিরীক্ৃত হইল। ইহাই জাতকের আযুক্কাল। 

যোৌগকাঁরক শনি তুঙ্গী থাকায় বক্ষাহাস হইল না। কিন্তু পাপগ্রহের 
যোগ ও দৃষ্টি বিবর্জিত বৃহস্পতি কেবল শুতযুক্ত থাকায় ১ কক্ষ্যা অর্থাৎ 
৩২ বৎসর আয়ুক্কাল বৃদ্ধি হইল। পূর্বে আযুঃ ১৮।১1১* বর্ষ দি স্থির হইয়া- 
ছিল; তহ্পরি ৩২ বর্ষ বৃদ্ধি হওয়ায় ৫০১।১০ হইল। পুনঃ পরোগেশে 

তুঙ্গে নবাংশ বৃদ্ধি” এই হুত্রান্ুদারে অষ্টমাধিপতি মঙ্গল যদিচ তুঙ্গী নহেন, কিন্ত 
মূলত্রিকোণ এবং স্বক্ষেত্রাদি বলযুক্ত হওয়ায় ৯ বৎসর বৃদ্ধি করিলে ৫৯/১:১০ 

বর্ধাদি আমুঃ পাওয়া যাঁয়। বন্ততঃই ৫৬:৯।৬ বর্ষাদি বয়সে কেতুর দশায় 
বৃহ্পতির অন্তরে, শনির প্রত্যন্তরে, বুধের হুক্ম দশায় এবং শুক্রের প্রাণদশায় 

জাতকের মৃত্যু হইয়াছে। বর্তমান কুগুলীতে লগ্াধিপতি বুধ রবির' তাঁৎ- 

কালিক শক্র কিন্ত সহস্থান স্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় মধ্যাযুর্ষে।গ বুঝিতে হইবে। 

স্থল হিসাবে এস্থলে আযুঃ বাহির করিবার সঙ্কেত দেওয়া গেল মাত্র। মৃত্যুর 

বার তারিৰ ও দণ্ডাদি আনিতে হইলে পারাশরী হোঁর| এবং জৈমিনী স্ত্রাদি 
পড়। বিশেষ আবগ্তক) ইহাতে কেবল কোন্ গ্রহের দশ।ঘ এবং কাহার 
অন্তরে মৃত্যু হইবে, তাহাই স্থিরীকত হইবে মাত্র । এক্ষণে মূলের অন্ুদরণ কর। 
যাইতেছে । 

তেষামসন্তবে সাক্ষাদ্ ব্যয়াধীশ-দশাম্বপি । 

অলাতে পুনরেতেষাং সন্বন্ধেন ব্যয়েশিতুঃ | 
কচিচ্ছুভানাঞ্চদশ। হষউমেশ-দশানুচ ॥ ৮৪ 

পূর্বোক্ত মারক গ্রহগণের দশ্যস্তর্দশা উপস্থিত না হইলে দ্বাদশপতি ও জাত- 
কের মারক হইয়। থাকেন। এমস্থলে মূলে অপি শব্দের ব্যবহার খাকায় 
ঘ্বাদশপতি এবং তৎ্সহ সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যয়হানগত কোন পাপ (তরিষড়ায় 
পতি) গ্রহের দশাস্তরদশ। বুঝিতে হইবে ॥ অর্থাৎ মারক গ্রহদিগের পর 
ঘাদশেশ্বর মারক এবং তৎপরে দ্বাদশেশ সহ সম্ন্ধবিশিষ্ট ঘাদশস্থানগত 



২৯৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

পাপগ্রহ মারক। ইহাদিগের অনাভ হইলে ছ্দখপতিপন্বন্ধী কেন শুভগ্রহের 

দশ(তে নিধন হইবে। তদভাবে অই্টমেশের দশাতেও নিধন হইয়া থাকে ॥ ৮৪ 

কেবলানাঞ্চ পাপানাং দশাস্থু নিধনং কচি । 

কল্পনীয়ং বুধৈনূর্ণীং মারকানামদর্শনে ॥ ৮৫ 

আরুঃশেষ কালে কোন মারকগ্রহের দশান্তর্দশা উপস্থিত ন! থাকিলে 

কেব্ল পাপগ্রহের দশাতেই. মৃত্যু কল্পনা করিবে। ক্ষেত্রাধিপত্যহীন রান 
এবং কেতর মারকত্ব বিষয়ে কিছুই বল! হয় নাই। উক্ত গ্রহদ্ব় লগ্ন হইতে 
দ্বিতীয়, সপ্তম, অষ্টম বা দ্বাদশ এই চারি মরকস্থানগত হইলে মারক হইবেন। 

দ্বিতীয়পতি ও সপ্তমপতিকে মারকেশ কহে, ইহা পূর্ববে বলা হইয়াছে। রা 
এবং কেতু কোন 'মারকেশের সপগুমস্থ হইলে কিন্বা' তৎসহ সহস্থান সম্বন্ধে 

আবদ্ধ হইলেও স্ব স্ব দশাস্তরদণায় মৃত্যুকর হইবেন। রান্ছ এবং কেতু তৃতীয়, 

ষ্ঠ কিন্ব1! একাদশস্থনগত হইলে শুভপ্রৰ হয়েন বটে, কিন্তু কোন পাঁপগ্রহ 
সহ যুক্ত হইয়! কিন্বা তাহার সপ্রমস্থ হইয়! উক্ত স্থানত্র্গত হইলে আর 

গভপ্রর ন। হইয়। জাতকের বিশেষ অনিষ্টক|রী হন। 

অথ নিধনভাবস্থ-গ্রহফলমূ। 

চঃ-চিত্ত| | ক্রিয়ালম্পটং ত্ব্টমৈে কষ্টভাজং 

বিদেশীয়-দারান্ ভজেদ্বাপ্যবস্তু এ 

বন্থক্ষীণতা দস্থ্যুতো৷ বা বিলম্বাদ্ 

বিপদ্গুহাতা ভানুরুগ্রং বিধত্তে ॥ ৮৬ 

রবি অষ্টমভীবগত হইলে জাতক ক্রিয়ালম্পট হইৰে অর্থাৎ প্রতিকার্ষ্যে 

ধর্ততা প্রকাশ করিবে। উগ্রপ্রক্ৃতি হইবে এবং তঙ্জন্ত কষ্টভোগ করিবে। 

সেব্যক্তি বেশ্যা এবং অতক্ষ্য ও অব্যবহাধ্য বস্ত্র মেব! করিবে। স্বকীয় 

আলম্ত নিষন্ধন অথব। চৌরাদি কর্তৃক অপহরণ জনিত নিধত্ব প্রাপ্ত হইবে। 

বেশ্যা সঙ্গজনিত গুহাজ রোগাদিতে কষ্ট প্রাপ্ত হইবে ॥ ৮৬ 



সপ্তম অধ্যায় । ২৯৭ 

নিধনভাবস্থ-চন্দ্রফলম্ | 

চ-চিঃ। সভাবিষ্ভাতে তৈষজী তস্য গেছে 
পচেৎ কছিচিৎ কাথ-মুদেগাদকানি । 
মহাব্যাধয়ো ভীতয়ো বারিভূভাঃ 

॥ ৮৭ 

চন্দ্র অষ্টমস্থানগত হইলে জাতকের গৃহে (রোগনিঝ|রণার্থ) চিকিতৎদকের 

সভা স্থাপিত হয় এবং (ওুঁধধার্থে। কাথ ও মুদেগ[দক পচিতে থাকে । রাজ- 

যক্ষাদি রোগ, জল-নিমজ্জনাদি ভয়, ছুর্জজনগণ হইতে বন্ধন-ছুংখাদি নানা বিপদ 
উপস্থিত হয়। ফলতঃ অষ্টমস্থ চন্দ্র জাতকের কেবলমাত্র ক্লেশের কারণ। 

কিন্তু গুরুপক্ষীয় পুর্ণচন্্র স্বগৃহস্থ অথবা! তুক্স্থ হইয়া অষ্টমস্থ হইলে উত্তরূপ 
কুফল হয় না ॥ ৮৭ 

অইটমস্থ-মঙ্গলফলম্ । 

চচিঃ।  . শুতাস্তস্ত কিং খেচরাঃ কুযু্রন্ে 

বিধানেহপি চেনষ্টমে ভূমিসূনুঃ | 
সখা কিং ন শত্রপ্নতে সকূতোহপি 

প্রযত্তে কৃতে ভূয়তে চোপসর্গেঃ ॥ ৮৮ 
দুর্বল মঙ্গল অষ্টমস্থ হইলে ভাগ্যস্থানস্থ শুভগ্রহগণ তাহার ভাগ্যবৃদ্ধি আর 

কিরূপে করিবেন? * সদ্যবহার প্রাপ্ত হইলেও কি তাহার বন্ধুগণ শক্রতাঁচরণ 

করে না? অতি যত্ধপহকারে কোঁন কার্য করিলেও তাহাতে বিশ্ব উপস্থিত 

ছয়। ৮৩ | 

অফটমস্থ-বুধফলমৃ। 
চ-চিন্ত!। শতং জীবিনে। রন্ধ গে রাজপুত্রে 

তবস্তীহ দেশাস্তরে বিশ্রুতান্তে । 
নিধানং নৃপাদ্ বিক্রয়াদ্ ব। লতস্তে 
যুবত্যুন্তবং ক্রীড়নং গ্রীতিমন্তঃ ॥ ৮৯ 

" গ্র-৩৮ 



২৯৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

বলবান্ বুধ নিধনভাবস্থ হইলে মন্থুষ্য শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকে। 
সে ব্যক্তি দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করে। সর্বদ| প্রীতিযুক্ত থাকে । নৃপতি 

হইতে কিন্বা৷ বাণিজ্যে ধনরত্ব লাভ করে এনং স্ত্রীজব হইতে প্রীতি প্রাপ্ত 

হয় ॥ ৮৪ 

নিধনভাবস্থ-গুরুফলমূ । 

চচিঃ। চিরং নো বসে পৈতৃকে চৈবগেছে। 

চিরস্থায়ি নো৷ তদ্গৃহং তহ্য দেহং | 
চিরং নে ভবেত্স্ত নীরোগমঙ্গং 

শুরুমৃত্যুগো যস্য বৈকুষ্গন্তা ॥ ৯০ 
বৃহস্পতি অষ্টমভাঁবগত হইলে মনুষ্য চিরকাল পিতৃগৃহে বাঁস করে না । 

তাহার দেহ এবং গৃহ চিরস্থায়ী হত ন। তাহার শরীর চিরকাল নীরোগ 
থাকে না। জীবনাস্তে সে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করে ॥ ৯০ 

অইমস্থ-শুক্রফলম্। 

চচিঃ।  জনঃ ক্ষুদ্র বাদী চিরং চারুজীবে- 
চ্তুষ্পাৎ স্থখং দৈত্যপুজ্যো দ্ধাতি। 
জনুয্য্টমে কষ্টসাধ্যে। জয়ার্থঃ, 
পুনর্ধবর্ধতে দীয়মানং ধনর্ণম্ ॥ ৯১ 

বলবান্ শুক্র অষ্টমস্থানগত হইলে মনুষ্য গবাশ্ব দি চতুষ্পদ জন হইতে 

নুখ প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি হুষ্ট বক্ত| হয়। কিন্ত স্থখে বহাদন জীবিত থাকে । 

জয় এবং অর্থ তাহ।র পক্ষে অতি কষ্টনধ্য। সে ব্যক্তি অধমর্ণদিগকে যে 

খণ প্রদান স্ষইর, তাহ। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৯১ | 

অফ্টমস্থ-শ'নফলমৃ। 

চঃচিং। বিয়োগো জনানাং ত্বনৌপাধিকানাং 
বিনাশো ধনানাং কো যহ্য ন স্তাৎ। 



পপুম অধ্যায় । ২৯৯ 

শনৌ রন্ধ গে ব্যাধিতঃ কুত্রদর্শী 
তদগ্রে জনঃ কৈতবং কি করোতু ॥ ৯২ 

এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, শনি অষ্টমভাবস্থ হইলে তাহার সাধুসঙ্গের 
শভাব এবং ধননাশ হয় না? অর্থাৎ রন্ধগত শনি মনুষ্যকে ধনবিহীন এবং 
কুসঙ্গলিপ্ত করিয়া থাকে । সে বাক্তি ব্াধিযুক্ত এবং পরদোষ দর্শনোন্ুখ 
হয়। তাহার কাছে আর কে কি ধূর্তৃতা প্রকাশ করিবে? তিনি স্বয়ং ধূর্ত 
চুড়ামণি ॥ ৯২ 

অষটমস্থ-রাঁহুফলমূ। 

চচিঃ।  নৃপৈঃ পণ্তিতৈর্বন্দিতে। নিন্দিতঃ স্বৈঃ 

সকৃত্তাগ্যলাভোইসকৃদ্ ভ্রংশ এব। 

ধনং জাতকং তং জনাশ্চ ত্যজন্তি 
শ্রমগ্রস্থিকৃদ রন্ধ,গো ব্রপনশক্রঃ ॥ ৯৩ 

রা অষ্টমভীবস্থ হইলে মনুষ্য স্বজন কর্তৃক নিন্দিত কিন্ত রাজা এবং 

বিদ্বজ্জনের ণিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়। তাহার পৈতৃক ধন সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং 

বন্ধুগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে। পরিশ্রম হেতু তাহার বাত গোলক 

উৎপন্ন হয়। সে ব্যক্তি গুহারোগেও আক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৬ 

নিধনস্থ-কেতুফলমূ । 

চটিঃ।  গুদং পীভ্যতেত্শাদিরোগৈরবশ্যং 
ভয়ং বাহনাদের্বসূনাং বিরোধঃ। 
তবেদষ্টমে রাহু পুচ্ছে্থলাভঃ 
সদাকীট কন্যাহজগে যুখাগে তু ॥ ৯৪ 

কেতু অষ্টমভাবস্থ হইলে মন্ুয্ের গুহঘার নিশ্চয়ই. অর্শাদিরোগে পীড়িত 
হয়। বাহনাঁদি হইতে পতনাঁশঙ্কী' বা অশ্বাদির আঘাতের ভয় এবং অর্থের 
রোধ উপস্থিত হয়। নিধনভাবস্থ কেতু মেষ, বৃষ, মিথুন, ক£1 কিন্বা বৃশ্চিক 

রাশিস্থ হইলে অর্থ লাভ হয় ॥ ৯৪ 



জ্যোতিষ-প্রভাঁকর। 

নিধনেশ-স্থিতিফলম্ | 

পরাশর সং  দতশ্টৌরোইন্যথা বাদী গুরুনিন্দান্থ তৎপরঃ। 

ফলপ্রঃ | 

অষ্টমেশেহষ্টমস্থানে ভার্য্য। পররতা ভবেৎ ॥ ৯৫ 

অষ্টমেশে তপ/স্থানে নরে। পাপী চ নাত্তিকঃ। 
স্ৃতহা হাথবা বন্ধ্যো৷ প্রভাধ্যাধনে রুচিঃ ॥ ৯৬ 

অষ্টমেশে স্থখে কর্মে পিশুনো বন্ধুবর্জিতঃ | 

মাতৃপিত্রোর্বেম্মত্যুঃ শ্বল্লকীলেন ভীতিযুক্ ॥ ৯৭ 
অই্টমেশে হতে লাভে তম্ত বুদ্ধির্ন জায়তে। 

দ্রব্যং ন স্থীয়তে গেহে স্থিরবুদ্ধির্ভবেজ্জনঃ ॥ ৯৮ 

অষ্টমেশে ব্যয়ে ষণ্ঠে নিত্যরোগী প্রজায়তে। 
জলসর্পাদিকাৎ ঘাঁতো৷ ভবেত্তস্ত চ শৈশবে ॥ ৯৯ 
অষ্টমেশে তনৌ কামে ভার্য্যাদ্য়ং সমাদিশেৎ । 

বিষুদ্রোহরতে নিত্যং ব্রণরোগী প্রজায়তে ॥ ১০১ 
ধনং তস্য ভবে স্বল্পং গতবিত্তং ন লভ্যতে । 

অষ্টমেশে ধনে বাহে বলহীনঃ প্রজায়তে ॥ ১০১ 
অষ্টমপতৌ তৃতীয়ে বন্ধুবিরোধী স্বজনবিরোধীচ। 

জায়তে দুর্বাক্ লোলঃ সোদরর হিতো। ভবত্যথবা ॥ ১০২ 



সপ্তম অধ্যাঁয়। ৩৬১ 

নবম পরিচ্ছেদ | 

অথ ভাগ্ভাঁব-বিবেকঃ। 

ভাগ্যস্থানং পরং জ্ঞেয়ং বিহায় ভবনাস্তরম্। 

আযুর্ব্িগ্ভাশোবিত্তং সর্দবভাগ্যে প্রতিষ্টিতম্ ॥ 
বিহায় সবর্ধং গণকৈর্বিরবচিন্তাং ভাগ্যালয়ং কেবলমব্রযত্রাৎ। 
আম়ুশ্চ মাতা চ পিতা চ বংশো ভাগ্যান্থিতেনৈব ভবস্তি ধনুযাঃ ॥ ১ 

ইতি জাঁতকাভরণে | 

কোঠীতে ছ্বাদশটা ভবনের মধ্যে ভাগ্যস্থান অর্থাৎ নবমস্থান সর্বাপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ কারণ আযুঃ, বিস্া, যশঃ এবং ধন সমন্তই ভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। এই হেতু জ্যোতির্কিদ্গণ অন্তান্ত ভবন ত্যাগ করিয়া যত্রসহকারে 
ভাগ্যস্থানের বিচার করিবেন। যেহেতু নিজের জীবন, মাতা, পিত! এবং 
বংশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি দ্বার! ধন্ত হয় ॥১ | 

জ্যোতিনিঃ। ভাগ্যেশ-দেবসচিবে! শুভবর্গযাতৌ 
ভাগ্যে শুভগ্রহযুতে সমুপৈতিভাগ্যম্। 
পাপারি-নীচ-রবি-লুগ্তকর। নভোগ৷ 

ভাগ্যস্থিতা যদি যশোধনধন্মহীন; ॥ ২ 

পাপোহপি তুঙ্গ-নিজমিত্রগুহোপগশ্চেদ 

ভাগ্যেতু ভাগ্যকলদঃ সততং নরাণাম্ ॥ ৩ 

ভাগ্যাধিপে শুভযুতে শুভগ্রহ-নিরীক্িতে 
তণ্তাবে শুতসম্বন্ধে সৎকীর্তি.ধনভাগ্যবান্ ॥ ৪ 

সৌম্য-্বামি-যুতেক্ষিতং নবমভং ভাগ্যপ্রদং প্রাণিনাম্। 
তদ্রাশীশ-সমেত-রাশিরমণো ভাগ্যস্ত কর্তা ভবে ॥ ৫ 

ভাগাপতি ও বৃহস্পতি, শুভাধিক বর্গগত এবং ভাগ্যস্থান শুভগ্রহযুক্ত 

হইলে জাঁতক ভাগ্যবান হয়। আর ভাগ্যভাবস্থ গ্রহ, অশুভ, নীচস্থ, শত্রগৃহী 



৩০২ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

বা অস্তগত হইলে, ভাগা, যশঃ, ধন ও ধর্ম হানি হয়। কিন্ত ভাগ্যস্থ অশুভ- 
গ্রহ, তুঙ্গী, স্বগৃহী বা মিত্রগৃহী হইলে উক্ত ফলের হানি হয় না ॥ ২৩ ॥ 

তাগ্যপতি বা ভাগান্থান শু্তগ্রহযুক্ত বা! দৃষ্ট কিম্বা ভাগ্যভাব শুভাধিক 

বর্থগত, অথবা ভাগ্যপতি ভাগ্যস্থ বা ভাগ্যদর্শী হইলে, জাতক ভাগ্াবনি, 
পুণাকীন্তি ও ধনবান্ হয়। ভাগ্যপতি যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশির অধিপতি- 
গ্রহ ভাগ্যকর্তী হয়েন ; অর্থ।ৎ উক্ত গ্রহ, উক্ত তুঙ্গাঁদি-গুণযুক্ত হইলে ভাগ্যবৃদ্ধি 

এবং উক্ত নীচাদি ছুঃস্থানস্থ ও পাপাধিকবর্গগত হইলে ভাগ্যহানি হয় ॥ ৪ ॥ ৫ | 

বৃহজ্জাঃ | শুভং বর্গোত্তমে জন্ম বেশিস্থানে চ সদ্গ্রহে । 
অশুন্যেষু চ কেন্দ্রেমু কারকাখ্য:গ্রহেষু চ ॥ ৬ 

লগ্েেদিতনবাংশ বর্ণে।ত্তম হইলে অথবা চন্দ্র বর্গোত্ম-নবাংশস্থ হইলে 
কিন্ব৷ রবির দ্বিতীয়ে বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে অথবা! কেন্দ্রস্থান গ্রহশূন্ত 

না হইলে বা জন্মকুণ্ডলী-চক্রে গ্রহের পরম্পর কাঁরকতা থাকিলে শুভজন্ম 

অর্শৎ জাতক ভাগ্যশাঁলী হয় ॥ ৬ 

উপদেশ--কেন্দ্রস্থ অশুভগ্রহ ভাগ্যস্চক হইলেও শুভগ্রহের ফলাধিক্য ) 

যেহেতু উক্ত হ্ইয়াছে__"একন্রিন্রপি কেন্দ্রে যদি সৌম্যো ন গ্রাহোহস্তি 
যাত্রায়াম। জন্বন্তথবা কর্্মণি নঃ তচ্ছুভং প্রাহুরাচার্য্য” অর্থাৎ যাত্রাক।লে, 

জন্মকালে ও কর্।রন্তকালে, যদি কেন্দ্রে শুভগ্রহ না থাকেন” তবে শুভ 

ফল হয় না। কেন্দ্রে শুভগ্রহাধিক্যে বা উক্ত শুভযেগাধিক্যে শুঁভফলের 

উৎকর্ষতা কল্পনীয় ॥ 

স্বদেশ-বিদেশভাগ্য-যোগাঃ। 

চন্দ্রা বিলগ্লান্নবমং নিরুল্ঞং ভাগ্যালয়ং স্বামিযুতেক্ষিতং তৎ। 
কুর্ম্যাৎ স্বদেশোস্তব-ভাগ্যমত্র চেদন্যখেটেবিষয়ান্তরেণ ॥ ৭ 

স্থিরে ত্বদেশে বহুভাগ্যযুক্তঃ স্থিরগ্রহৈভূ রিধনান্থিতঃ স্যাৎ। 
চরগ্রহেঃ সংযুতভাগ্য কীত্ডিন্ণনা প্রদেশে প্রচরন্ কুমার ॥ ৮ 

লগ্ন ও চন্দ্র উভয্মেরই নবমস্থান ভাগ্যস্থান। লগ্ন ঝা চন্দ্র হইতে নবমন্থাঁন, 

্বামিৃষ্ট বা যুক্ত হইলে জাতক স্বদেশোদুবভাগ্য লাঁভ করে; অন্ত গ্রহযোগ- 



সপ্তম অধ্যায় । ৩৫৩: 

দৃষ্টে তাহার বিদেশে ভাগালাভ হয় ॥ ৭॥ যদি জন্মলগ্ন বা ভাগ্যস্থান স্থিররাশি 

হয় এবং তাহ।তে স্থিরগ্রহের যোগ বাদৃষ্টি থাকে, তবে জাতক স্বদেশে ভাগ্য- 
শালী হয়। আর যদি ভাগ্য বা লগ্স্থান চররাঁশি হয়, এবং তাহাতে চর- 

গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থকে, তবে জাতক বিদেশে পর্য)টন করিয়া! শুভ সৌভাগ্য 

লাভ করে ও কদাচ কুপথগামী হর । (শুক্র, চন্দ্র ও বুধ শীঘ্র শীঘ্র গমন করে 

বলিয়া উহার চরগ্রহ ও অন্ঠান্ত গ্রহ স্থিরগ্রহ নামে অভিহিত হয়) ॥ ৮ 

বিশিষ্টভাগ্য-যোগাঁঃ। 

যদ্বা খেটো ভাগ্যগামী স্বগেহে সৌম্যেদূ্টো যদ্য মত/স্য সুতৌ । 
ভাগ্যাধিক্যঃ স্বীয়বংশে বরিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো। বুদ্ধ্যা ধশ্মমনীলঃ স্বখাঢ্যঃ ॥ ৯ 

বিলগ্র-ছুশ্চিক্য স্টতোপগশ্চেদে বলান্বিতে। যে। নবমং প্রপশ্টে। 

যস্য প্রসূতে স তু ভাগ্যশালী বহবর্থসংযুক্ত-বিলাসশীলঃ ॥ ১০ 

ভাগ)স্থিতশ্চেও খচরঃ স্তৃতুঙ্গে মত্যস্য যোগং কুরুতেহধিপাগৈঃ। 
শুভেক্ষিতোহসৌ ধরণীপতিত্বং বিলাসশ্মীলং স্থতরামুধারম্ ॥ ১১ 

মন্দে কুজে ভাগ্যগতেহথব৷ দ্। পুর্ণেন্দুযুক্তে বহুভাগ্যযুক্তঃ ॥ ১২ 

গুরুর্ভাগ্যে ভবেন্বন্ত্রী মহাভাগ্যোইখিলেক্ষিতে । 

অবলেহপি শুভে খেটে ভাগ্যন্থে ধাশ্মিকে। ভবে ॥ ১৩ 

অনৃশ্যেহদ্ধে লগ্ননাথে গতে জন্ম যদা ভবেৎ। 

লগ্নগে চ বিশেষেণ যাবজ্জীবং সমৃদ্ধিমান্ ॥ ১৪ 

বিশিষ্টভাগ্য যোগ ১--শুভবৃষ্ট ভাগ্যপতি ভাগ্যভাবস্থ বা মিত্রগৃহে 

স্বনবাঁংশস্ব হইলে জাতক বিশিষ্ট ভাগ্যশালী, স্বীয়বংশে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষটবুদধি, 

ধর্মশীল ও সুখী হয় ॥ ৯॥ ভগ্ন, তৃতীয় ও স্থতস্থান বলবান্ গ্রহযুক্ত এবং ভাগ্য- 
স্থান বলবান্ গ্রহতৃষ্ট হইলে জাতক বহুধনযুক্ত, বিলাদশীল ও ভাগ্যশালী 

হয় ॥ ১০ ॥ ভাঁগ্যস্থ-গ্রহ সুতুঙ্গস্থ হইলে জাতক অতি ভাগ্যবান্'ও ধনাধিপতি 

হয়। উক্তগ্রহ শুভদৃষ্ট হইলে রাজতুল্য ভাগ্যশীলী, বিলাসশীল ও দয়ালু 



৩০৪ জোতিষ-প্রভাক্কর । 

ব! মহাত্ম। হয় । ১১ ॥ মঙ্গল ও শনি, অথব| পুরচন্ত্র ও মঙ্গল, কিম্বা! শনি 

ও পূর্ণচন্ত্র, ভাঁগ্যস্থ হইলে, জাতক বহু ভাগ্যযুক্ত হয় ॥ ১২ 

সর্ধগ্রহদৃষ্ট বৃহস্পতি ভাগ্স্থ হইলে জাতক মহাভাগ,শালী ও রাজমন্্র 
হয়। ভাগ্যস্থ শুভগ্রহ, দুর্ঘল হইলেও জাতক ধান্মিক হয় ॥ ১৩॥ লগ্পতি 
অনৃ্ঠ-ভচক্রার্থগত হইলে (অর্থাৎ লগ্নের অনুদিত ভাগ ও দ্বিতীয়, তৃতীয়, 

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সগুম রাঁশির লগ্গে।দিত-তুল্যভাগ) জাতক সমৃদ্ধি- 
মান্ হয়) উহার মধ্যে লগ্নস্থ হইলে বিশেদ মধৃদ্ধিশালী হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ 

পরাঁশর-মংহিতোক-ভাগাবে।গঃ | 

ভাগ্যাধিনাথোহপি চ ভাগ্যকর্তা 

শুক্রোহপি পাপৈঃ সহ চেক্িষু স্যাৎ। 
ত্রিষড়াদিভাবেষু চ ভাগ্যহীনং 

কেন্দ্র ত্রিকোণায়'গতোহতিভাগ্যম্ ॥ ১৫ 

ভাগস্থানগতে জীবে তদীশে কেন্দ্রসংস্থিতে | 
লগ্নেশে বলসংহুক্তে বনুভাগ্যাধিপে! ভবে ॥ ১৬ 

লগ্নেশে ভাগারাশিস্ছে ভাগ্যেশে লগ্মসংযুতে । 

গুরুণাসংযুতে দানে বহুভাগাং বিনিদ্দিশেহ ॥ ১৭ 
পরমোচ্চাংশগে শুক্রে ভাগ্যেশেন সমন্বিতে। 

ভ্রাতৃস্থানে শনিযুতে বহুভাগ) ধিপো! ভবেৎ ॥ ১৮ 

ভাগ্যস্থিতে বাহনরাশিপংস্থে শুক্রে চ জীবে শুভরাশিষুক্তে । 
ভাগ্যাধিপে কোণ-চতুষ্টয়ে বা বহুত্বদেশ হরণান্নযানম্ ॥ ১৯ 

ভাগ্যপতি, ভাগ্য-কর্তা (ভাগ্যাধিপতিছ্িত রাশ্যধিপতি) ও শুক্র ইহারা 
পাপযুক্ত হইয়া যড়াদি ছুঃস্থ হইলে ভাগ্যহানি, এবং শুভযুক্ক হইয়া কেন্দ্র 
কোণগ্থ হইলে ভাগাবুদ্ধি হয় ॥ ১৫ ॥ বৃহস্পতি ভাগ্যন্থ, ভাগ্যপতি কেন্তস্থ 

এবং লগ্রপতি বলযুক্ত হইলে জাতক বিশিষ্ট ভাগ্যশালী হয় ॥ ১৬ ॥ লগ্মাধি- 

পতি ভাগ্যভাবগত এবং ভাগ্যাধিপতি লগ্রস্থ হইলে এবং সপ্তমঞ্থান বৃহস্পতি 



সপ্তম অধ্যায়। ৩১৫ 

যুক্ত হইলে জাতক অতিশয় ভাগ্যশালী হয়॥ ১৭॥ শুক্র ভাগাঁধিপতি কর্তৃক 
যুক্ত হইয়। মীনরাশির ২৭ অংশে থাঁকিলে এবং ভ্রাত্তভবন অর্থাৎ লগ্ন হইতে 

তৃতীয়স্থান শনি কর্তৃক যুক্ত হইলে জাতক বহুভাগ্যশালী হয় ॥ ১৮॥ 
বৃহস্পতি এবং শুক্র শুভরাশিগত হইয়! ভাঁগ্স্থ অথবা চতুর্থস্থ হইলে কিনব! 
ভাগ্যাধিপতি কেন্দ্রগত হইয়। বলবান্ হইলে জাঁতক বভ গ্রামের অধিপতি ও 
যাঁনাদিমুক্ত ভর ॥ ১৯ 

ভগ.ভোগকাল-নিরূপণম্ । 

ভাগ্যাধিপশ্চেদ যদি কেন্দ্রবন্তী আদৌ বয়স্তেৰ সখী মনুষ্যঃ | 

ত্রিকোণগঃ স্বোচ্চগতোহথবা চেন্মধ্ে বয়স্তেব ফলগ্রদঃ স্তাৎ ॥২০ 

বৃহজ্জাঃ। মধ্যে বয়সঃ সুখপ্রদাঃ কেন্দ্রস্থ। গুরু-জন্মলগ্রপা ॥২১ 
ভাগ্যপতি কেন্দ্রগত হইলে বাঁল্যে এবং উচ্চস্থ বা ত্রিকোণস্থ হইলে 

যৌবনে সুখভোগ হয়। বৃহস্পতি, চক্দ্রাধিষ্ঠিত রাশ্তরধিপতি বা লগ্রপতি 
কেন্তরস্থ হইলে যৌবনে সুখভোগ হয় ॥ ২৪1২১ 

ভাগ্যোঁদয় বর্-নিরূপণঘূ । 

গুরুণ। সংযুতে ভাগ্যে তদীশে কেন্দ্ররাশিগে । 

বিংশদর্ধাৎ পরঞব বহুভাগ্যং বিনিদ্দিশেত ॥ ২২ 
ভাগ্যেশে ধনভাবস্থে ধনেশে ভাগ্যরাশিগে । 

দ্বাত্রিংশাৎ পরতো ভাগ্যং বাহনং কীত্তিসস্তভবং ॥ ২৩ 
পরমোচ্চাংশগে সৌম্যে ভাগোশে ভাগ্যরাশিগে। 
ষটত্রিংশাশড পরতশ্চৈব বহুভাগাং বিনির্দিশেত ॥ ২৪ 

ভাগ্যোদয়বর্ধ নিরূপণ যথ1১-বৃচম্পতি ভাগ্যভাধগত হইলে এবং 

ভাগ্যাধিপতি লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম, ইহার অন্যতম স্থানে অবস্থান করিলে 
বিংশতি বর্ষের পর ভাগ্যোদয় হয় ॥ ২২॥ ভাগ্যাধিপতি ধনভাঁবগত হইলে 

প্র --৩৯ 



৩০৬ জ্যোঁতিষ-গ্রভাকর। 

এবং ধনাঁধিপতি ( দ্বিতীযুপতি ) ভাগ্য্থানস্থ হইলে ৩২ বর্ষের পর মনুষ্য বাহন" 

যুক্ত এবং কীর্ডিশালী হয় ॥ ২৩॥ বুধ কন্যারাশির ১৫ অংশে অবস্থান 

করিলে এবং ভাগাপতি ভাগ্যরাশিগত হইলে ৩৬ বৎসরের পর মন্ুষ্বোর 

ভাগ্যোদয় হয় ॥ ২৪ 

অগ্ুচ্চ | গ্রহাণাং উদয়বর্ধাণি--আকুত্যো ২২ জিন সমিতা গজকর! 

২৮ নেত্রাগ্নয়ঃ ৩২ যৌড়শঃ ১৬ তন্বা ২৬ ন্যঙ্গগুণ| ৩৬ ঘ্বিবেদ ৪২ প্রতিমা 

হুরধ্যাদিকাঁনাং সমাঁঃ। থেটঃ সুতুঙ্গভবনে স্বগৃহে যড়বর্গশুদ্ধশ্চ যন্তন্তাবে 

হি নৃণাং ভবেদতিস্থখং ভাগ্যোদয়ে নিশ্চিতম্ ॥ ২৫ 

বিচার দ্বারা যে যে গ্রহ উন্নতিকাঁরক বলিয়া ধার্য হইবেন, সেই সেই 

গ্রহের নির্দিষ্ট বয়সের পর বিশেষরূপ ফঙ্গ পাইবাঁর কথা। রবি উন্নতি- 

কারক হইলে ২২ বর্ষের পূর্বে বিশেষ উন্নতি হয় না । এইরূপ চন্দ্র ২৪ বর্ষ, 

মঙ্গল ২৮ বর্ষ, বুধ ৩২ বর্ষ, বৃহস্পতি ১৬ বর্ষ, শুক্র ২৫ বর্ষ ও শনি ৩৬ বর্ষ 

পরে স্ব গ্ব ফল প্রদান করিতে পারেন। ইহার পুর্বে দশা অন্তদ্দশায় শুভফল 
স্চচিত হইলেও তাদুশ শুভকর হম না॥ ২৫ 

ভাগ্যহীন-যোগানাহ । 

নীচন্ছে। বা শক্রগেহস্থিতো বা ভাগাস্বামী রিপ ফ-রক্ারিগে| বা। 
পাপৈঃ খেটেঃ সংযুতো বাথ দৃষ্টে। ভাগৈহীনিং শ্থাদ্দরিদঃ সদৈব ॥ ২৬ 

ভাগ্যাস্তাগ্যগতো রাহ্র্ভাগ্যস্থে চাষ্টমাধিপে। 

ভাগ্যেশে নররাশিস্থে ভাগ্যহীনেো। ভবেন্নরঃ ॥ ২৭ 

ভাগ্যস্থানগতে মন্দে চন্দ্রে নীচ-সমাশ্রিতে । 

লগ্নেশে নীচরাশিশ্ছে ঠিক্ষাশী চ নরো। ভবেৎ ॥ ২৮ 

ভাগ্যাধিপে বিনাশন্ছে নীচ-শত্রখগেক্ষিতে। 

ক্রুরাংশে নীচরাশ্টাদ ভাগ্যহীনো ভবেন্নরঃ ॥ ২৯ 



সপ্তম অধ্যায় । ৩০৭ 

দরিদ্র-যোগানাহ 

লগ্গেশে বৈ রিপ্ফগতে রিপ ফেশে লগ্রমাগতে। 
মারকেশযুতে দৃষ্টে জাতন্তানিধধধনো নরঃ ॥ ৩০ 

লগ্নাধিপে শক্রগৃহং গতে বা যষ্কেশ্বরে লগ্নগতেহপি বা চেৎ। 
বিলগ্রপে মারকনাথদৃষ্টে জাতে ভবেনিধ'নকোহপি মুখ্যঃ ॥ ৩১ 

লগ্নেন্দু কেতুযুক্তৌ৷ বা লগ্নেশে নিধনং গতে । 
মারকেশযুতে দৃষ্টে জাতো বৈ নির্ধনো ভবে ॥ ৩২ 
ষষ্টা্টম-ব্যয়গতে লগ্নেশে পাপসংযুতে। 
মারকেশযুতে দৃষ্টে রাজবংশ্যোহপি নিধনিঃ ॥ ৩৩ 
মিত্রেশে। ধন্দনাথশ্চ যষ্ঠ-কন্মস্থিতৌ ক্রমাৎ। 
দৃষ্টো চেন্মারকেশেন জাতস্তান্িধনো। নরঃ ॥ ৩৪ 
পাপগ্রহে লগ্রগতে রাজ্যধন্নীধিপৌ বিনা । 
মারকেশযুতে দৃক্টে জাতন্তানিধনে। নরঃ ॥ ৩৫ 
শুভস্থানগতাঃ পাপাঃ পাপস্থানগতাঃ শুভাঃ। 

ধনাত্তিজায়তে বালে! ভৌজনেন গ্রপীড়িতঃ। 
কদাচিল্লভতেহনঞ্চ বস্তার্থে চিন্তয়ান্থিতঃ ॥ ৩৬ 

জ্যোভিনি£। চন্দ্রে সভানৌ যদ্দি নীচদৃষ্টে পাপাংশকে যাতি দরিদ্রযোগম্ । 
ক্ষীণেন্দু-লগ্ান্িধনে নিশায়াং পাপেক্ষিতে পাপযুতে তথা স্কাৎ 1-৭ 

বিধুস্তদাদি-গ্রহপীড়িতেন্দৌ পাঁপেক্ষিতে চাশুদরিদ্রমেতি। 

লগ্নাচ্চতুক্কেন্দ্র গ্রহে সপাপে নিশাকরাদ। যদি তথ্দত্তি ॥ ৩৮ 

ভাগ্যস্থে গুলে চন্দ্রে চ গ্রহদৃষ্টি-ফলমৃ। 

পাঁরিজাঃ। দৃষ্টেইর্কেণ গুরো নৃপঃ কিতিভুজাং মন্্ী বুধেনার্ঘবান্, 
শুক্রেণাশ্বপতিঃ সুখী তু শশিনা মন্দেস চোষ্্ীদিভীক । 



৩০৮ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর | 

বিদ্বান বারণ-গোতুরঙ্গ-ধনবানিন্দরকদৃষ্টে গুরো । 

সেনা-বাহন-রতুবান নবমগে জীবে কুজার্কেক্ষিতে ॥ 

গুক্রাদিত্য-নিরীক্ষিতে বিনয়বাক্ জীবে তপঃস্থানগে । 

মন্দাদিত্য-নিরীক্ষিতে গুণনিধিঃ প্রাজ্জে বনুগ্রামবান্, 

জীবে চন্দ্রকুজেকিতে পৃথুযশঃ সেনাস্থুখ শ্রীযুতঃ ॥৪০ 

তারেশেন্দুজ-বীক্ষিতে গুহস্থুখ-শ্রেষ্ঠার্থ-শয্যাসনঃ, 

শুক্রেন্দু-প্রবিলোকিতে বিতনরঃ শুরো৷ ধনী কন্মমকৃৎ। 

. চন্দ্রা দিত্যস্থতেক্ষিতে তু গুণবান্ বাদী বিদেশং গতঃ, 

জীবে শুক্র বুধেক্ষিতে নবমগে বিষ্ভাধিকো৷ জায়তে ॥ ৪১ 

ভাগ্যহীনযোগ ; দরিদ্রযেগ, ভাগ্যস্থ চন্দ্রে ও বৃহস্পতিতে গ্রহৃষ্টিফল 
ইত্যাদি শ্োকার্থ স্পষ্ট ॥ ২৪--৪১ 

ধন্মাদি-যোগানাহ । 

গুরো ব! ভূগুপুত্রে ব! স্বোচ্চমিত্রাংশকে শুভে। 
ধন্দীধিপে বলযুতে ধন্মাধ্যক্ষো নরো৷ ভবেত ॥ ৪২ 

গুরু শুক্র-বুধাংশস্ছে ধন্মনাথে শুভেক্ষিতে । 

শুভগ্রহাণাং মধ্যস্থে ধন্মভাক্ স নরে। ভবে ॥ ৪৩ 

সৌম]াস্থিতে ধর্নগৃহে তস্মিন্ পাপাংশসংযুতে । 
ক্রুরষষ্ট্যংশকে বাপি দম্তাদ্ধন্্মপরি গ্রহঃ ॥ ৪৪ 

শনো তুলায়াং মকরে গুরো চ লগ্নে কুলীরে বৃষভে শশান্কে। 
জাতঃ স্থখী ব্রহ্মপদং প্রয়াতি প্রসাধনাগ্ভৈরিহ মন্ত্রসিদ্ধযা ॥ ৪৫ 

বলবতি শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপষাজে 

শুতশতমুপষাতি স্বামিদৃষ্টে বিলগ্নে। 



সপ্তম অধ্যায় । ৩০৯ 

স্থরগুরু-নবভাগ ত্রিংশদংশ-ব্রিভাগে 

দশমভবনপে বা বীতভোগস্তপস্বী ॥ ৪৬ 

যদ্দি বৃহস্পতি কিন্বা শুক্র উচ্চ।ংশে অথবা মিত্র বা শুভগ্রহের নবাঁংশে 

অবস্থান করেন এবং ধর্মাধিপতি গ্রহ বলবান্ হয়, তাহা হইলে সেই মানব 

ধর্্মীধ্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ যদি গুরু, শুক্র ও বুধের নবাংশে ধর্্াধিপতি 
শভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া অবস্থান করেন অথবা শুভগ্রহের মধ্যবর্তী হয়েন, তাহা 
হইলে মানব ধার্মিক হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ ধন্মস্থানে শুভগ্রহ এবং ধন্মীধিপতি 

পাপ অথবা ক্রুরগ্রহের নবাংশে কিম্বা হষ্ট্যংশে অবস্থিতি করিলে মানব 

দত্তের সাঁহত ধর্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে ॥,8৪ ॥ কর্কটলগ্রজাঁতের তুলাস্থ শনি 

ও বৃষন্থ চন্দ্র তুঙ্গী এবং বৃহস্পতি মকরস্থ হইলে, তাহার মন্্সাঁধনায় সিদ্ধি ও 

অস্তে যুক্তিলীভ হয় ॥ ৪৫ ॥ বলবান্ ধর্পতি কেন্দ্র কোণ এবং বলবান্ 
লগ্রপতি লগ্নদর্শী হইলে, জাতক বনুধর্মরত হয়। উক্ত যোগে নবম বা দশমপতি, 

বৃহস্পতি নবাংশ, ত্রিংশাংশ বা দ্রেকাণস্থ হইলে, জাঁতক ভোগম্থথাভিলাষ 
পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চরণে রত হয় ॥ ৪৬ 

তীর্ঘপর্যাটন-যোগঃ । 
যন্ত প্রসূতৌ খলু নিধনস্থঃ সৌম্যগ্রহঃ সৌম্যনিরীক্ষিতশ্চ। 
ীর্ঘান্যনেকানি ভবস্তি তস্য নরস্য সম্যক মতিসংযুতস্য ॥ ৪৭ 
জন্মসময়ে যাহাঁর নিধনস্থানে শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া! শুভগ্রহ অবস্থিতি 

করে, সেই মানব বিজ্ঞ হয় এবং অনেক তীর্থপর্যাটন করে ॥ ৪৭ 

পাপযোগঃ | 

ধন্মে পাপে পাপভাক্ স্যাৎ তদীশে পাপসংযুতে। 
ভ্রুরষষ্ঠ্যংশকে বাপি পাপমধ্যগতেহথব! ॥ ৪৮ 

ধন্মস্থীনে পাপগ্রহ, ধন্মীধিপতি পাঁপযুক্ত, অথব! ক্র,রগ্রহের অংশে অথবা 
ষষ্ঠ্যংশে কিনব পাঁপগ্রহের মধ্যবন্তী হইলে মানব পাপকাঁধ্যে রত হয় ॥ ৪৮ 

গঙ্গান্ানফলং সমেতি দশমে রাহে দিনেশেহথবা 

মীনে কন্মণি চন্দ্রজীরসহিতে জাতঃ স মুক্তো। ভবেৎ ॥ ৪৯ 



৩১০ জ্যোঁতিষ-প্রভাঁকর । 

রাহ বা রবি দশমন্থ হইলে, তদদশাস্তদশায় গঙ্গাস্থানে পুণালাভ হয় 
চন্দ্র ও মঙ্গলযুক্ত দশমহ-রবি বা রান্থি মীনস্থ হইলে জাতক মুক্তিলাভ করে ॥ ৪৯ 

পিতৃভাগ্যারি-নিরূপণয্। 

ভাগ্যেশে বলসংযুক্তে ভাগ্যে ভূগুসমন্থিতে । 

লগ্লাৎ কেন্দ্রগতে জীবে পিতৃভাগ্যসমন্থিতঃ ॥ ৫০ 

ভাগ্যস্থানাদ দ্বিতীয়ে ব। স্থখে ভৌমসমন্বিতে । 

ভাগ্েশে নীচরাশিস্থে পিতা নির্ধন এব সঃ ॥ ৫১ 
ভাগ্যেশে কেন্দ্রভাবশ্ছে শুরুণ। চ নিরীক্ষি তে। 

তৎপিতা বাহনৈযুক্তঃ সথখৈশ্বধ্যযুতো৷ ভবেহ ॥ ৫২ 
ভাগ্যেশে কম্মভাবস্থে কণ্মশে ভাগ্যরাশিগে । 

অতিভাগ্যে ধনাঢ্যশ্চ কীত্তিমাংস্তশুপিতা ভবে ॥ ৫১ 

পরমোচ্চাংশগে সূর্যে ভাগ্যেশে লাভসংস্থিতে । 
ধর্মিষ্টো নৃপবাৎসল্যঃ পিতৃপুণ্যো। তবেন্নরঃ ॥ ৫৪ 
লগ্নাজ্রিকোণগে সৃষ্যে ভাগ্যেশে লাভসংস্থিতে। 
গুরুণ। পহিতে দৃষ্টে পিতৃভক্তি-সমন্বিতও ॥ ৫৫ 
লগ্নেশে বষ্ঠরাশিস্থে ষন্ঠেশে ভাগ্যরাশিগে । 
অন্যোহন্তবৈরং ক্রবতে জনক: কুৎসিতো ভবে ॥৫৬ 
ভাগ্যেশে পরমোচ্চস্থে ভাগ্যাংশে জীবসংযুতে । 
লগ্নাচ্চতুষ্টয়ে শুক্রে পিত। দীর্ঘায়ুরা দিশেৎ ॥ ৫৭ 

পিতৃম্ৃত্যুবর্ষ-নিরূপণযূ। 

জন্মপূর্ববে। বণ্াষ্টমব্যয়ে ভানু রন্ধে শে ভাগ্যসংতে | 

ব্যয়েশে লগ্নরাশিস্ডথে ব্ঠেশে পঞ্চমে স্থিতে 
জাতস্য জননাৎ পুর্ববং জনকস্য মৃতির্ভবে ॥ ৫৮ 



১ বষে। 

২।১২ বর্ষে। 

৩।১৬ বর্ষে । 

৭১৯ বর্ষে। 

৮1২৫ বর্ষে। 

১৬১৮ বধষে। 

সগ্ডম অধ্যাগ়। ৩১১ 

রন্ধ স্থানগতে সুধ্যে রন্ধস্থে ভাগ্যনায়কে । 
জাতন্ত প্রথমাবে তু পিতুন্মরণমাদিশে ॥ ৫৯ 

লগ্নেশে নাশরাশিস্ছে রন্ধেশে ভানুসংযুতে | 
দ্বিতীয়ে দ্বাদশে বর্ষে পিতুন্মরণমাদিশেৎ ॥ ৬০ 

ব্যয়েশে ভাগ্যরাশিস্থে নীচাংশে ভাগ্যনায়কে । 
তৃতীয়ে ষোড়শে বর্ষে জনকম্ত মবৃতির্ভবেহ ॥ ৬১ 

রাহুণ। সহিতে সূর্ধ্যে চনদ্রান্তাগ্যগতে শন । 
সপ্তমমৈকোনবিংশান্ডে তাতস্ত মরণং ভবেৎ ॥ ৬২ 

ভাগ্যাৎ সপ্তমগে সূর্যে ভ্রাতৃসপ্তমগন্তমঃ | 
অষ্টমে পঞ্চবিংশাবে পিতুন্দরণমা দিশেৎ ॥ ৬৩ 

ভাগ্যাদ্ রন্ধ গতে। রাহ্র্ভাগ্যান্তাগ্যগতে রবৌ । 
যোড়শেহষ্টাদশে বর্ষে জনকস্ত মুৃতির্ভবেহ ॥ ৬3 

২১/২।৩০ বর্ষে । রন্ধ-যামিত্রগে মন্দে মন্দাদ্ যামিন্রগে রবৌ। 

২৬|-৩ বর্ষে। 

৫০ বর্ষে। 

ত্রিংশৈকবিংশে ষড়বিংশে জনকম্ মৃতির্ভবেৎ ॥ ৬৫ 

তাগ্যেশে নীচরাশিস্থে তদীশে ভাগ্যরাশিগে। 

ষড়বিংশকে ত্রয়ন্ত্রিংশে পিতুন্মরণমাদিশেৎ ॥ ৬৬ 

পিহৃস্থানাধিপে সূর্ধ্যে মন্দভৌমেন সংযুতে। 
পঞ্চাশদৎসরে প্রান্তে জনকম্ত মৃতির্ভবেৎ ॥ ৬৭ 

পিতৃস্থানাধিপে সূর্যে চন্দ্রভৌমদমগ্িতে । 

পঞ্চাশঘ্বৎসরে প্রাপ্তে জনকপ্য ম্বৃতির্ভবেত ॥ ৬৮ 

অথ সন্যাসযোগানাহ | 

গ্রহৈশ্চতুভির্যদি পঞ্চভিব ষড় ভিস্তথেকালয়-সংস্থিতৈশ্চ | 
নশ্ন্তি সর্বে খলু রাজযোগাঃ প্রাব্রাজিকো। যোগ ইতি প্রদিষ্টঃ ॥৬৯ 



০১২ জ্যোতিষ-গ্রভাকর। 

ন বীক্ষিতশ্চেদিতরগ্রহেন্দৈল গ্লাধিপঃ পশ্যতি ভানুপুরম্ । 
লগ্লাধিপং বা যদ ভানুপুত্রঃ সন্্যাসযে।গে। হি বলেন হাঁনঃ ॥ ৭০ 

শনের্দেকাণে কুমুদ্াতবন্ধো মন্দেক্ষিতে তাদৃশযোগমাহুঃ | 
মন্দাংশকে ভূমিস্থতাংশকে ব৷ মন্দেক্ষিতে চন্দ্রযুতে তথৈব ॥ ৭১ 

সন্যাসখেগ )১-যে কোঁন রাশিতে ৪টী, ৫টী অথবা! ৬্টী, ব্লবান্ গর 
একত্রে থাকিলে সন্্যাসযোগ হয়। সন্ন্যাসযোগে রাজযোগেনমুখফল নষ্ট হয় 0৬৯ 

যদি লগ্লাধিপতি অন্ত কোন গ্রহদ্বার! দুষ্ট না হইয়া শনিকে অবলোকন 
করেন, কিন্ব। যদি বলহীন শনি লগ্রাধিপতিকে দর্শন করেন, তাভা! হইলে 

সন্ন্যাসযোগ হয় ॥৭৯॥ শনির দ্রেকাণে শনিক্ুঁক দৃষ্ট হইয়া চন্দ্র অবস্থান 
করিলে সন্যাসযোগ হয়। শনি বা মঙ্গলের নবাংশে চন্দ্র অবস্থান করিলে ব! 
শনিকর্তৃক দুষ্ট হইলেও তাদৃশ যোগ হয় ॥ ৭১ 

স্থনফীনফা-ছুরধুরা-কেমুদ্রুম-যেশগানাহ। 

পরাসং। শীতাংশোর্রবিণস্থিতৈশ্চ স্থুনফাষোগাহনফান্তাস্থিতৈঃ | 
স্বাগ্যস্থৈঃ খচরৈর্ভবেদ দুরধুর পঙ্কেরুহেশোজ.ঝিতৈঃ। 
চেদ্বিত্বব্য গা! ন চেদ্দিবিচরাঃ কেযুদ্রমঃ স্যাত্তদা, 

প্রাীনৈমু'নিভিঃ স্ৃতাঃ শ্রুতিমিত। যোগাঃ শশাঙ্কোন্তবাঃ ॥ ৭২ 

অন্তচ্চ। চক্দ্রীচ্চতুর্থৈঃ স্ুনফা দশমস্থিততঃ কীন্জিতাহনফা বিহগৈঃ | 
উভয়ছিতৈহ রধুর! কেমুক্রম-সংজ্জিতোহন্তথ। যোগঃ ॥ ৭৩ 

যদ্রাশিসংজ্ঞে শীতাংগুর্নবাংশে জন্মনি স্থিতঃ। 

তদ্দিতীয়স্থিতৈর্যোগঃ স্থনফাখ্যঃ প্রকীরন্তিতঃ ॥ ৭৪ 

দ্বাদশৈরনফ। জ্ঞেয়ে। গ্রহৈদ্ধিবাদশস্থিতৈঃ | 
প্রোন্তে! হরধুরাযোগোহইথ। কেমুদ্রমো মতঃ || ৭৫ 



সণ্ডম অধ্যায় । ৩১৩ 

চন্দ্রের দ্বিতীয়ে রবি ভিন্ন অন্তগ্রহ থ।কিলে সুনফা, ঘাদশে থাকিলে অনফা, 
২য় ও ১২শ উভয়স্থানে থাঁকিলে ছুরধুরা এবং দ্বিতীয় ও দ্বাদশে কোন গ্রহ ন! 
থাঁকিলে কেমুদ্রম যে'গ হয় ॥ ৭২ ॥ অন্তপ্রকাঁর--চন্দ্রের চতুর্থে যে কোন গ্রহ 
থাকিলে সুন্ফা, ১০ মে থাকিলে অনফাঁ, ৪র্থ ও ১০ মে থাকিলে ছরধুর! এবং ৪র্থ 

ও ১০ মে গ্রহ না থাকিলে কেমুদ্রম-যোগ হয় ॥ ৭৩ ॥ চন্দ্রাবস্থিত নবাংশের ২য় 

ও ১২শ নবাংশে গ্রহযোগে এবং বিযোগে উক্ত প্রকার নিয়মে উক্ত মুনফা্দি 

চারিপ্রকার যৌগ কল্পনীয় ॥ ৭৪ 

জ্যোতিনিঃ। কেন্দ্রাদিস্থৈ্রহৈর্োগাঃ কীর্তিতা যেইনফাদয়ঃ | 

তে প্রধানাঃ সম! হম্বাশ্চন্দ্রা পাদৈবিচিস্তয়েও ॥ ৫৭ 

স্নফা, অনফা ও ছুরধুরাযোগকারক-গ্রহ, লগ্মাপেক্ষা। কেন্্রস্থ হইলে 

পূ্শুভফল, পণফরস্থে মধ্যগুভকল এবং আপোক্িমস্থে হীনগুভফল প্রদান 

করেন ॥ ৭৫ 

স্বনফানফাদি-যোগফলমৃ। 

ভূমিপতেশ্চ সচিবঃ ুক্কিতী কৃতী চ 
নূনং ভবেনিজভুজাজ্ঞি ত-বিত্তযুক্তঃ। 
খ্যাতঃ সদাখিলজনেষু বিশালকীত্ত্য। 
বুদ্ধাাধিকশ্চ মনুজঃ স্থনফাভিধানে ॥ ৭৬ 

প্রভূর্বরিনীতঃ শুভবাধিলাসঃ সচ্ছীলশালী গুণপুত্তিযুক্তঃ | 
উদ্ারকী্তিঃ স্মরতুষ্টচিত্তে৷ নিত্যং নরঃ স্যাদনফাভিধানে ॥ ৭৭ 

সদিত্ত-সদ্বারণবাহধাত্রী- সৌখ্যাভিযুক্তঃ সততং হতারিঃ। 

কাস্তাস্ত নেত্রাঞ্চল-লালসঃ হ্যাদেঘাগে সদা দৌরধুরে মনুষ্যঃ ॥ ৭৮ 

সহিতত-ুনু-বনিতাত্মজনৈর্কিহীনঃ প্রের্ষ্ো ভবেত্, মন্ুজো হি বিদেশবাদী 
নিত্যং বিরুদ্ধধিষণো! মূলিনঃ কুবেশঃ কেমুদ্রমে চ মনুজাধিপতেঃ স্থতোহপিঃ ॥+৯ 

প্র-8* 



৩১৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

দ্ুন্ফাদিযোগের ফল )--ম্থনফাঁযোগে জাতক রাজকর্মনচারী, ভাগ্যশালী, 

উপযুক্ত ব৷ ক্ষমতাপন্ন ও স্বোপার্জিত ধনবান্, বিখ্যাত, কীর্তিশীলী ও অতি" 

বুদ্ধিমান (ধার্মিক ) ও গুণযুক্ত হয় ॥ ৭৬ 

অনফাযোগে জাতক নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, বিনীত, বাঁগী, 
সুশীল, বহুগুণযুক্ত, স্ুবিখ্যাত ও রতিসস্ভোগতুষ্ট (নিরোগী ও সুবেশী ) হয় ॥৭৭ 
ছুরধুরাযৌগে জাতক ন্যাকলোপার্জিত বিত্তমান্, যানবাহনাঁটা, ধাত্রী-সৌখ্যান্বিত, 

হতশক্র, সদ! স্ত্রীসংসর্গে অভিলাধী (দাতা, কুটুম্বপাঁলনে লবখেদ, স্বাধীন; 
স্বকীয় বিক্রম-গুণে বিখ্যাত) হয় ॥৭৮॥ কেমুদ্রমযে।গে জাতক, রাজবংশ 

বা অতি সন্ত্রাস্তবংশসভ্ভূত হইলেও, সদ্দিত্ত, সৎপুত্র, সদ্ধনিতা ও আত্মীয়জনে 
বিহীন, অন্তের অনুবৃত্তিকারক, বিদেশবাসী, নিত্যা-বিরুদ্ববুদ্ধিযুক্ত, পাপাশয়, 
কুবেশী, ( অওরোগ, দারিদ্র্য ও দুঃখপীড়িত ) হয় ॥ ৭৯ 

কেমুদ্রুমযোগ-ভঙ্গমাহ । 

প্রালেয়াংশুঃ সৃতিকালে যদ বা 
সবৈরৈঃ খেটেবীক্ষ্যমাণঃ করোতি। 
দীর্থায়্যং রাজযোগং মনুষ্যং 

সকোষাঢ্যং হন্তি কেমুদ্রমঞ্চ ॥ ৮০ 

সর্ব খেটাঃ কেন্দ্র-তুর্য্যেযু সংস্থা 
দুষ্টো যোগশ্চাপি কেমুদ্রমোহয়মূ। 

ুষ্টং সর্ববং স্বকলং সংবিহায় কুযু€£ 
পুংসাং সফলং বৈ বিচিত্রম্ ॥ ৮১ 

চতুর কেন্দ্রু ভবন্তি খেটা ছুষ্টোহপি কেমুক্রমযোগ এষঃ | 

বিহায় কেন্দ্রদ্রমতাং নিতান্তং কল্লদ্রমঃ স্তাৎ কিল সংফলাপ্তযে ॥ ৮২ 
ক্ষিতিস্থৃতযুত-জীবে সৃতিকালে তুলায়াং 

_বিলসতি নলিনীনাং নায়কঃ কন্যকায়ামূ। 



সপ্তম অধ্যায়। ৩১৫ 

বিধুরপি যদি শেষৈনেক্ষিতে। মেষব্তী 
জনয়তি নৃপতীন্ত্ং হস্তি কেমুদ্রমঞ্চ ॥ ৮৩ 

নিশাকরে কেন্দ্রগতে ভূগৌ ব! জীবেক্ষিতে নৈব দরিদ্রযোগঃ | 
শুভাদ্িতে ব! শুভমধ্যগেন্দৌ জীবেক্ষিতে নৈব দরিদ্রযোগঃ ॥৮৪ 

চন্দ্রেতিমিত্র-নিদতুঙ্গগৃহাংশকস্ছে 

জীবেক্ষিতে যদি দরিদ্রতয়া বিহীনঃ ॥৮৫ 

ইতি জ্যোঁতিনি+:। 

কেমুদ্রমযৌগে ও রাঁজযোগে জন্ম হইলে, যদি চন্দ্র সমস্ত গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ 
হয়েন্, তবে কেমুদ্রমোঁখ অপ্ভ ফল না হইয়া রাজযোগোখ শুভফলে জাতক 
দীর্ঘজীবী 'ও বহু ধনৈশ্ব্যযশালী হয় ॥৮০ ॥ তদ্রুপ সমস্ত গ্রহ কেন্রুস্, অথব। 
চাঁরিটি কেন্দ্রস্থান গ্রহযুক্ত হইলে কেমুদ্রমদোষ নষ্ট হয় ॥ ৮১৮২ 

তুলারাশিস্থ বৃহস্পতি মঙ্গলযুক্ত, রবি কন্তাস্থ এবং মেষস্থ চন্দ্রঃ কেমুদ্রম 
যৌগকাঁরক হইয়া অন্য কোন গ্রহদৃষ্ট না হইলে কেমুদ্রম-দোষ হয় না, পরস্ত 
জাঁতক উক্ত শুভযোগপ্রভাবে রাজতুল্য স্থুবৈশ্্য্যাদি ভোগ করে ॥ ৮৩ 

কেন্দ্রস্থ চন্দ্র ব1 শুক্র, বৃহস্পতি-ৃষ্ট হইলে, দরিদ্রধোগোথ দৌঁষ নষ্ট 

হয় || ৮৪1৮৫ 

অথ ভাগ্যভাঁবস্থ-রব্যাদিগ্রহ-যোগফলম্ । 

চ:-চিঃ। দিবানায়কে তুষ্টতা কোণযাতে 

ন চাপ্পোতি চিস্তা-বিরামোহস্ত চেতঃ। 
তপশ্চর্ধ্য়া নিচ্ছয়াপি প্রয়াতি 

ক্রিয়াতুঙ্গতাং তপ্যতে সোদরেণ ॥ ৮৬ 
জাঃ অঃ। হস্তি পুণ্যঞ্চ ভাগ্যঞ্চ নীচে পুণাগতো নৃণাম্। 

তুঙ্গে স্বর্রে সহআাংশুঃ পুক্ষলং ধন্মমাদিশেত ॥ ৮৭ 

রবি তৃতীয় ত্রিকোণ অর্থাৎ জন্মলগ্র হইতে নবমভাঁবস্থ হইলে মনুষ্য ছৃষ্টতা 
প্রাপ্ত অর্থাৎ পরদ্রোহী হয়, তজ্জন্য তাঁহার চিন্তার বিরাম থাকে না অর্থাৎ 



৩১৬ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

তাহার চিত্ত সর্বদা উদ্দিন থাকে । অনিচ্ছা! সত্বেও তপশ্চর্য্যা করিয়া! সে ব্যক্তি 

লোকের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু ভ্রাত হেতু সম্তাপ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৫ 

ধর্স্থ রবি তুঙ্গী বা শ্বগৃহী হইলে, জাতক ধার্মিক-শ্রেন্ট হয় 'ও তাহা ঘবারা 

বনুধর্্মকর্ধ্ম সাত্বিকতাঁবে সাধিত হয় । আর রবি নীচস্ক হইলে পুণ্য ও ভাগা- 

হানি হয় ॥ ৮৬ 

ভাগ্যভাবস্থ-চন্দ্রফলম্। 

চঃ-চিঃ | তপোভাবগস্তারকেশে। জনস্থয 

প্রজাশ্চ ছ্বিজা বন্দিনস্তং স্তৃবন্তি। 
ভবত্যেব ভাগ্যাধিকো যৌবনাদেঃ 

শরীরে সুখং চন্দ্রবৎ সাহসঞ্চ ॥ ৮৭ 

জ্যোতিকঃ। নবমভবন সংস্থে শীতরশ্ঠো স্পূর্ণে 
বুতরধনভাগী কামিনীগ্রীতিকারী । 

ন ভবতি ধনভাগী ক্ষীণকে নীচকে বা 

বিমলপথবিরোধী নিদ্ধনো মুউচেতাঃ ॥৮৮ 

পুর্চল্জ ধর্মতাবগত হইলে ব্রাহ্ষণাঁদি বর্ণত্রয়, বন্দী এবং সাধারণ প্রজা- 
মগুলী ভাহার স্ততি পাঠ করে। ধন মান যশঃ যৌবন ও সদ্যবহারে সে ব্যক্তি 
ভাগ্যাধিক হয়। তাহার সাহস এবং শ।রীরিক সুখ চন্দ্রবৎ হাসবৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়| ৮৭1 যদি নবমগৃহে পুর্ণচন্দ্র থাকেন, ভাঁহা হইলে মনুষ্য ধনশালী ও 

কামিনীদিগের সন্তোষজনক হইবে। পরন্ধ যদি এ নবমগৃহপতি চন্দ্র নীচগৃহ- 
স্থিত বা ক্ষীণ হন, তাহ! হইলে মনুষ্য শ্রশব্ধ্যশালী ন। হইয়া নিধন হইবে, এবং 
মুড গ্রবং সৎপথ-বিরোধী হইয়া উঠিবে ॥ ৮৮ 

ভাগ্যভাবস্থ-কুজফলমৃ। 

চঃচিঃ।  মহোগ্রামভির্ভাগ্যবিত্বং মহোগ্রং 
তপোভাবগো মঙগল্তং করোতি। 

ভবেনাদিমঃ শ্যালকাঃ সোদরো বা। 

কুতে। বিক্রমস্তছলাভে বিপাকে ॥৮৯ 



সপ্তম অধ্যায় । ৩১৭ 

জ্যোতি-কঃ। কুজে রক্তপটাজীবীনিত্যং পাশুপতব্রতী । 

ভাগ্যহীনশ্চ সততং নরো৷ ভবতি সর্বদা ॥৯৩ 

মঙ্গল ভাগ্যস্থ হইলে জাতক বিত্ত ও ভাগ্যহীন, উ্রপ্রকৃতি, তেজস্বী এবং 
ক্রুরবুদ্ধি হয়। তাহার প্রথম শ্রালক থাকে না, তাহার জোম্ঠ ভ্রাতাও 
থাকে না, থাঁকিলে হাদির আশঙ্কী । বিশেষ যত করিয়া কাঁধ্য করিলেও লাভ 

অতি অল্প হইয়! থাঁকে ॥ ৮৯ 

মঙ্গল নবমন্থানে থাঁকিলে জাতক রক্তবস্ত্র ব্যবসায়ী, পাগুপত-ব্রতপরা যনণ 

ও সৌভাগ্যহীন হইবে ॥ ৯৪ 

ভাগ্যভাবস্থ-বুধফলম্ । 

চঃ-চিঃ।  বুধে ধন্মগে ধন্মশীলোহতি ধীমান্ 
ভবেদ্দীক্ষিতঃ স্বধূনী স্লাতকো বা 

কুলগ্োতকৃদ্ভানুবদ্ ভূমিপালাৎ 

প্রতাপাধিকো বাধকো ছুন্মুখাণাম্ ॥ ৯১ 
জ্যোতি কঃ। মন্রভাগ্যো ভবে পাপে বুধে বৌদ্ধমতাশ্রয়ী । 

ভাগ্যবান ধার্িকশ্চৈব স্ফ.টরশৌ ভবেৎ স্তধীঃ॥৯২ 
বলবান্ বুধ ভাগাভাবস্থ হইলে, জাতক ধর্দপরায়ণ, অতিবুদ্ধিমান, 

সৌমাদি যজ্ঞকাধ্যে দীক্ষিত কিন্ব। গঙ্গান্নীন-ব্রতীবলম্বী, সূর্যের স্তায় শ্বকুল 

প্রকাঁশক, নৃপতি হইতেও পরাক্রাত্ত এবং ছুম্মুখ জনগণের দমনকাঁরী হয় ॥ ৯১ 

যদি বুধ নবমগৃহে থাকেন এবং এ নবমগৃহ যদি পাপগ্রহের গৃহ হয়, তাহা 

হইলে মনুষ্য মন্দভাঁগ্য এবং বৌদ্ধমতাঁবলম্বী বা অন্ত কোন বিন্মাক্রাস্ত হইবে। 
পরস্ত যদি এ বুধ স্ফুটরশ্মি অথবা! উজ্জ্বল হন, তাহ! হইলে মনুষ্য সৌভাগ। শালী, 
সুবুদ্ধি ও ধার্মিক হইবে ॥ ৯২ 

ভাগ্যভাবস্থ-বৃহস্পতিফলমৃ। 

চঃ চিঃ। চতুভূর্পমিকং তদ্গৃহং তস্য ভূমি- 

পতের্বল্লভো বল্লভা ভূমিদেবাঃ। 



৩১৮ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর। 

গুরো ধর্মমগে বান্ধবাঃ স্থ্যর্ব্বিনীতা 
সদালস্যতো ধন্মবৈগুণ্যকারী ॥ ৯৩ 

বঙ্গবাঁন্ বৃহস্পতি ধর্মভীবগত হইলে জাতকের আবাঁসগৃহ চকবনী হয়। 

সে ব্যক্তি নরপতির প্রিয় এবং ব্রাহ্মণবর্ণ তাহার প্রিয় হইয়! থাঁকে ॥ তাহার 

বন্ধুবর্গ বিনীত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি আলম্ত বশতঃ ধর্্কার্ধ্যে উপেক্ষা করিয়া 
থাকে ॥ ৯৩ 

কুঃকঃ।  ভবেন্তাগ্যযুক্তো নরঃ শ্রেষ্টশক্ত- 
স্তথা তীর্থপুণ্যাদি-বার্তাস্ু সক্তঃ। 

ভবেদান্ধবৈঃ সেবকৈঃ সম্প্রযুক্তে! 
যদা দেবপুজ্যো প্রুবং পুণ্যযাতঃ ॥ ৯৫ 

বৃহস্পতি ধর্মভীবগত হইলে জাতক দাস দাঁসী ও সদ্ধন্মবযুক্ত, সৌভীগা- 

শালী, শ্রেষ্ঠশক্তিসম্পন্ন, তীর্থ-পরায়ণ, পুরাাদি ধর্শকথা-শ্রবণে আঁসক্ত 
হয় ॥ ৭৪ 

ভাগ্যভীবস্থ-শুক্রফলম্ । 

চঃ চিঃ।  ভূগো ত্রিত্রিকৌণে পুরে কেন পৌরাঃ। 
কুদীদেন যে বৃদ্ধিমন্যৈ দদীরন্ ? 
গৃহং জ্ঞায়তে তম্ত ধন্মধবজাদেঃ 

সহোণ্াদিসৌখ্যং শরীরে স্ুখঞ্চ ॥ ৯৬ 

বলবান্ শুক্র নবমভাবগত হইলে গ্রামস্থ অধিকাংশ লোকেই তাহার নিকটে 
খণগ্রন্ত হয়। তাঁহার গৃহ ধশ্দধজ (কৌপীন-জটা গেকুয়াবন্ত্রাদিধারী কপট 

ধার্শিক ) হেতৃক বিখ্যাত হয়। সে ব্যক্তি সহোদরাদিজনিত স্থুখে এবং 

গ্বকীয় শারীরিক ন্থুথে সুখী হয় ॥ ৯৬॥ সে ব্যক্তি তীর্থ ও দেবছিজ-গুরুভত্তি- 
পরায়ণ এবং নিজভুজবলে ভাগ্যশালী ভইয়! থাকে ॥ ৯৭ 



সণ্ডম অধ্যায় । ৩১৯ 

ভাগ্যভাবস্থ-শনিফলম্ | 

চঃচিঃ।  মতিস্তস্ত তিক্তা ন তিজ্ং তু শীলং। 
রতিধোগশান্ত্রে গুণো রাক্ষমঃ স্যাহ। 

স্থহ্ৃদ্ব গঁতো। দুঃখিতো। দীনবুদ্ধ্যা 

শনিরধর্মগঃ শম্মকৃত সংন্যসেছ্া ॥ ৯৮ 

হে|রা রঃ। দণ্তান্বিতো। বক্রগতে নবমস্থে শনৈশ্চরে | 

স্বক্ষেণচ্চগে শনো ভাগ্যে রাজ! ভবতি ধাঁশ্মিকঃ ॥ ৯৯, 

বলবান্ শনি ধর্মভীবস্থ হইলে জাতকের মনোবুছি। তিক্তা অর্থাৎ সাংসা- 
রিক বিষয়ে বিরক্ত-ভাবাঁপন্ন, কিন্তু সে সৎস্বভাবান্বিত, শাঙ্কে অনুর্ক্ত এবং 

রজোগুণাবলম্বী হয়। সে ব্যক্তি দীন বুদ্ধিবশতঃ (অর্থাৎ বন্ধবর্ণকে দীন 

মনে করিয়। স্বকীয় দয়াগুণে ) বন্ধুবর্গের দুঃখে দুঃখিত হয় এবং সকলের তৃথ্ডি- 

সাধন করে কিন্বা সন্াসধন্ম অবলম্বন করে ॥৯৮॥ হোঁরারত্ব মতে-নবমস্থ 

শনি বক্রী হইলে দণ্ডী (সন্যাপী) হয়। আর স্বগৃহী বা তুঙ্গী হইলে রাজতুল্য 
ভাগাশালী ও ধার্মিক হয় ॥ ৯৯ 

ভাগ্যভাবস্থ-রাহুফলম্ । 

চঃ চিঃ। মনীষী কৃতং ন ত্যজেৎ বন্ধুবর্গং 

সদা পালয়েছ পুজিতঃ স্যাদ গুণৈঃ স্বৈঃ । 
সভাঘ্ভোতকো যস্ত চেজ্রিত্রিকোণে 

তমঃ কৌতুকী দেবতীর্ঘে দয়ালুঃ ॥ ১১৯ 
জাতকাভঃ। ধন্মীর্ঘনাশঃ কিল ধশ্মগে তমে স্থুখাল্পতা বৈ ভ্রমণং নরম্ত | 

দরিদ্রতা বন্ধুস্থখাল্লতা চ ভবেচ্চ লোকে কিল দেহপীড়া ॥ ১০১ 
রাঁহু ধর্মভাবস্থ হইলে জাতক বুদ্ধিমান্, স্বীয়গুণে লোকসমাজে পৃজিত, 

দয়ালুঃ দেবতা! এবং তীর্থস্থানে প্রদ্লচিত্ত এবং সভামধ্যে প্রকাঁশক হইয়া 
থাকে । সে ব্যক্তি কৃত উপকার পরিত্যাগ করে ন। (কৃতগ্ন হয় না) এবং 

সর্ধদ। বন্ধুবর্গের পালন করিয়া থাকে ॥ ১০০ 



রঃ জেযোতিষ-পরতাকর | 
জাতকাতরণ মতে--অর্থনাশ, দরিদ্রতা, অন্নম্থখ, দেহপীড়া নানাদেশত্রমণ 

ও বন্ধুন্থাল্পত! হয় এবং সে ব্যক্তি ধর্ম বিবর্জিত হইয়1 থাকে ॥ ১৯২ 

ধন্মভাবস্থ-কেতুফলম্ । 

চঃচিঃ। শিখী ধশ্মরভাবে যদা ক্রেশনাশঃ | 

স্থৃতার্থী ভবেন্ শ্লেচ্ছতো ভাগ্যবৃদ্ধিঃ 
সহোথব্যথাং বাহুরোগং বিধত্তে । 

তপোদানতে। হাস্য বৃদ্ধিং তদানীং ॥ ১০২ 

কেতু নবমভাবস্থ হইলে মনুষ্যের ধর্মবিনাঁশ কবিরা থাকেন । সে ব্যক্তি 

পুত্রারথী হয় এবং শ্লেচ্ছজীতীয় লোক হইতে তাঁহ।র ভাগ্য বৃদ্ধি হইয়! থাকে । 
তাহার ভ্রাতৃগণের পীড়া এবং বাহুতে রোগ হয়। দান এবং তপশ্ত। কার্ষ্য 

লোকের নিকটে তাহাকে হাস্তাম্পদ হইতে হয় ॥ ১০২ 

ধর্মবামিনঃ স্থিতিফলমূ । 

পরাশরসং। ধনধান্যযুতো নিত্যং গুণসৌন্দন্যসংযুতঃ | 
বন্ুভ্রাতৃস্থখৈধু'ক্তো। ভাগ্যেশে নবমে স্থিতে ॥ ১০৩ 
ভাগ্যেশে দশমে তুধ্যে মন্ত্রীসেনাপতির্ভবেৎ । 
পুণ্যবান্ শুণবান্ বাগী সাহসী ক্রোধবঙ্জিতঃ ॥ ১০৪ 
ভাগ্যেশে পঞ্চমে লাভে ভাগ্যবান জনবল্লভঃ | 

গুরুতক্তিরতো মানী ধীরে ধীর গৈযুতিঃ ॥ ১৭৫ 
ভাগ্যেশে নিধনে রিপ্ফে ভাগ্যহীনে। ভবেৎ প্রুবম্। 

মাতুলস্য স্থখং ন স্যা জ্য্টভ্রাতৃ-স্থখং ন হি ॥ ১০৬ 

ভাগ্যেশে চ মদে কল্পে গুণবান্ লোকপুজিতঃ । 

কদাচিন্ন ভবেৎ সিদ্ধং যৎকাধ্যং কর্ত,মিচ্ছতে ॥ ১০৭ 

ভাগ্যেশে সহজে বিত্তে সদা ভাগ্যানুচিন্তকঃ । 

ধনবান্ গুণবান্ কামী পণ্ডিতো। জনবললভঃ ॥ ৯০৮ 



সপ্তম অধ্যায় । ৩২১ 

নিদ্রালস্তোপরো নিত্যং ধশ্মকম্মবিবজ্জি ভঃ। 

ভাগ্যেশে রিপুগেহস্তে জাতো রোগৈঃ প্রপীড়িতঃ ॥ ১০৯ 

দশম পরিচ্ছেদ। 

কন্মাভাব-বিবেকঃ । 

কন্মণ্যেব প্রধানে চ গ্রহাঃ সব্বে কলগ্রদাহ | 

তন্মাৎ সব্বপ্রযত্েন কম্মস্থানং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১ 

যগ্ঘপ্যনেকাঁনি ভবন্তি শাস্ত্রে নানাবিধস্থানফলানি কোষ্ঠ্যাম্। 
তথাপি সংসারসমুদ্রমধ্যে ভূঙ্ক্তে নরঃ কর্ম্নফলানি চৈব ॥ ২ 

লগ্নাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে কন্মভাব একটা প্রধান স্থান বলিয়। কথিত 

হয়) কারণ এই ভাঁবস্থ সকল গ্রাহই বিশিষ্টরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 

অত এব এই স্থানটী "মতি যত্তসহকাঁরে বিচার. করিতে হইবে। যদিও কোগ্ীতে 

শান্তোক্ত নানাবিধ ফলের কথা উক্ত আছে, তথাচ মানব সংসার-সমুদ্রে 

অন্তান্ত ফল অপেক্ষা কর্মফল অগ্রজে ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২ 

কর্স্থানং গ্রহৈহাঁনং যদি ব৷ দৃষ্টিবজ্জিতম্। 
তদা দারিদ্র্যদোষেণ কৃতন্নাং ভ্রমতি মেদিনীম্ ॥ ৩ 

যদি কর্মস্থানে কোন গ্রহ না থাঁকে বা কোন গ্রহের দৃষটিও না থাকে, 

তাহা হইলে মাঁনব দরিদ্র হইয়া ভূমগুল পরিভ্রমণ করে ॥ ৩ | 

শর্তুহোঃ। বন্মীধিপঃ সৌম্যথগঃ সবীর্ষে। যুক্তেক্ষিতঃ সৌম্যথগৈর্ষদ। স্ত:ৎ। 

বা তত্রগাঃ সৌম্যখগ|ঃ সবীর্ধযঃ শুভং ফলং তণ্বনস্ত বাঁচ্যম্ ॥৪ 
জাঃ অঃ) কর্মধীশে! বিবীর্য্যো যদি জন্ুমি তদ সর্বকন্মাম্পদং নে|। 

গেহে স্বীয়ে য্দীসৌ শুভবিহগযুতো। মানবে মানশীলঃ ॥ ৫ 

প্র--8১ 



৩২২ _. জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

ুর্্যস্থিতঃ শীতরুচিঃ প্রপুর্ণোহথবাস্তসংস্থে! ভূগুজঃ সবীর্ধ্যঃ | 
কম্মান্থিতশ্চন্দ্রহ্বতো ইথবা চে শুভং ফলং কন্মগতং প্রবাচ্যম্ ॥৬ 

বাচস্পতিঃ কম্মগতঃ স্বগেহে শুক্রোহথবা বা হিমরশ্মিসূনুঃ 
পুর্ণঃ শশী তত্র গতো নরস্ রাজ্যোপলব্িঃ স্বকুলানুমানাৎ ॥ ৭ 

বলবান্ ও শুভ কর্ম্মপতি, শুভগ্রহ-ৃষ্ট বা মুক্ত হইলে কিম্বা বলবান্ শুভগ্রহ 

কন্মভাবস্থ হইলে, কর্মভাবোখ ফল শুভ হয়।॥ ৪ ॥ আর কর্মপতি অতি 

তর্্বল হইলে অস্তভফল হয় এবং জাতক কোন কাধ্যে উপযুক্ত হয় না। 

্বক্ষেত্রস্থ কন্দূপতি গুভযুক্ত হইলে জাতক বিশি্ সম্্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ পুর্ণচন্তর সুখন্থ 
বা বলবান্ শুক্ত সপ্তমস্থ, কিন্বা (পাপযোগ-রহিত ) বলবান্ বুধ দশমস্থ হইলে 

কর্শভাবোথ শুভফল কল্পনীয় ॥ ৬॥ বৃহস্পতি, শুক্র বা বুধ পুর্ণটন্ড্রের সহিত 
যুক্ত হইয়! কর্মস্থানে স্বগ্গেত্রস্থ হইলে, জাতক শ্বীয়কুলোচিভ সন্ত্রম-সথৈশ্বধর্যাদি 
প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥ 

অন্তচ্চ। লগ্ন হইতে দশমুস্থানে চন্দ্র অবস্থিতি করিলে মানব নানাবিধ কল" 

কৌশল বাক্পটুতাঁ, বিলাস, উদ্যম 'ও সীহসিক কার্ধ্য হ্বার1! দিনাতিপাঁত করে ও 
তাঙ্ার জীবিকা -নির্বাভের উপায় সকল সর্বদা উদ্ভাবিত হইয়া থাকে । 

দ্রী-খেচরৈঃ কশ্মগুহোপযাতৈঃ কুলে নরাণাং বহুলাজনাঃ স্থ্যঃ 
নরাঃ স্থুরেজ্যে স্থখিনস্তথার্কে কর্মন্ত বৃদ্ধিঃ শুভদৃষ্টিযুক্তে ॥ ৮ 

তথ! পুত্রখেটের্ভবেৎ পুত্রকানাং 
স্থখং সম্পদং তশ্য গোত্রে বরিষ্ঠীঃ ॥ ঈ 

স্ত্রী (চন্দ্র ও শুক্র) দশমে থাকিলে জাতকের কুলে, ( আঁত্বপরিবারের 

মধ্যে) কন্যার সংখ্যা অধিক হয়। আর পুংগ্রহ (রবি, মঙ্গল ও বুহম্পতি ) 

থাকিলে পুত্রের সংখ্য! বুদ্ধি হয় এবং তাঁভারা সুখী, সম্পদঢ্য ও শ্রেঠ হ্ইয়! 

থাকে। গশুভদৃষ্ট বলবান্ রবি দ্শমস্থ হইলে কর্মের বুদ্ধি হয় অর্থ]ৎ উক্ত যোগে 
নিয়পদস্থ ব্যক্তিও যথাসময়ে উচ্চপদাীভিষিক্ত হইয়] থাকে ॥ ৮৯ 

কন্মেশে বলবজ্জিতে চপলধীর্জীতো দুরাচারবান্। 

জীব-জ্কাসিত-ভানবে!। বিবলিনে। দুঃস্থান-কর্শপ্রদাঃ ॥ ১০ 



সপ্তম অধ্যায়। ৬২৩ 

পাপো ষচ্ছতি কম্মগোহাপবলবান্ দ্যুতক্রিয়া সাহসম্। 
সৌম্য! দুর্বলশালিনে! দশমগাঃ সশকন্মম-বিধবংসকাঃ ॥ ১১ 

কর্মপতি নষ্টবলী হইলে জাতক চঞ্চনবুদ্ধি 'ও ছুরাঁচারী হয়। বৃহম্পতি, 

বুধ, শনি ও রবি, ইহারা ছুর্বল হইলে কুস্থানে কাধ্যপ্রদ হয়েন ॥ ১০ 

দৃশমস্থ বলবান্ পাপগ্রহ, ছ্যতক্রিয়া ও সাহসপ্রদ এবং ছুূর্বল শুভগ্রহ সৎ" 
কর্মের নাশক হয়েন ॥ ১১ 

বিকর্তনঃ কম্মগতঃ কুজে। বা বংশপ্রদেশেহপ্যথ জানুমূলে । 

শস্্রাভিঘাতং ত্থবাগিঘাতং ব্রণ করোতীতি বদন্তি তজ জ্ঞাঃ ॥১২ 

সিংহীস্থৃতে সূর্্যস্থতে চ তত্র সমীরদৌষেণ চ পীড়িতঃ স্তাৎ। 
পাষাণকাষ্ঠাভিহতে৷ জলেন তরুপ্রপাতেন চতুষ্পদাদ্। ॥ ১৩ 

পরং বা ধদা রাহুমন্দৌ ভবেতাং 
খমধ্যে তদা শস্ত্রধাতং জলৈব্বা । 
যদ! ভৌমসূত্য্যো৷ তদাশস্ত্রঘাতং 
জলৈবর্বা তথ। বন্ধনা্ভৈঃ কুলে সাৎ ॥ ১৪ 

রবি বাঁ মঙ্গন দশমে থাকিলে জাতকের জান্ুমূলে (ব! পিতা মাতার ) কিনা 
স্বপরিবারস্থ কোন ব্যক্তির অস্্ঘাত, অগ্রিদ|হ বা ব্রণপীড় 'ও জলভয় হয়॥ ১২ 
তদ্রপ শনি বা রাহু দশমস্থ হইলে, বাযুদোষজ। পীড়া, পাষাণ, কাষ্ঠ, চতুষ্পদ 
বা বৃক্ষপতন জন্ত আঘাঁত কিশ্ব। জলে ভন্ন ॥ ১৩ ॥ রাহ ও শনি কিন্ব'_ বলবি ও 

মঙ্গল দশমে থাকিলে, শস্ত্াধাত, জলমগ্ন বাঁ পাশবন্ধনে স্বকুলস্থ আত্মীয় ব্যক্তির: 
অপঘাত মৃত্যু হয় ॥ ১৪ 

মাতৃপিতৃ-বিনাঁশযোগঃ | 

দিনে বা যদ জন্মজাতং নরশ্ত ফ্রবং ভ।র্গবঃ পাঁপখেটেযতঃ স্যাৎ 

তথা পাপদৃষস্তদ। কল্পনীয় বিনাশো জনন্ঠা বিচারেণ বাঁচযঃ ॥ ১৫ 



৩২৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

যদ! রাত্রিভাগে ভবেজ্জন্মকালঃ 
পরং চন্দ্রমা পাপগেহে যদা স্যাৎ। 
তথা পাপযুক্তো দৃশা বীক্ষ্যমাণ- 

স্তথ! মাতরং প্রেতগেহে প্রয়াতম্ ॥ ১৬ 

দশমে যদা মন্দে সুধ্যরাহ তথৈব চ। 
বিলোক্যতে যদা ভৌমঃ পিতা দেশান্তরে মৃতঃ ॥ ১৭ 

কম্মভাবে তু মার্তণ্ডো মন্দেনাপি বিলোকিতঃ। 

রাহুণ! কৃতদৃষ্টিঃ স্যাভ্জনকন্ত মৃতির্ভবেহ ॥ ১৮ 

যদা চাষ্টমে বৈ দিনেশো নরাণাং 
শনির্ভোমনৃষ্্য। পিতুব? বিনাশঃ ॥ ১৯ 
যদা সূ্যতঃ সপ্তমে  রাশিদেশে 

মহীসুনুমন্দৌ তদা পিতৃনাশঃ | 
মহীজেন ভানুর্ধদ। বা যুতঃ স্যাচ্ছনো। 

 বীক্ষ্যমাণে ভবেত্ৃৎ প্রদিষ্টম্॥২০ 

যদা বা শনে ভানুন। সংযুতে বৈ' 
কুজেনাথদৃষ্টে ভবে পিতৃঘাতঃ 
পরং চৌঞ্চরশ্মিদ। পাপমধ্য- 

স্তথ। পাপযুক্তঃ সপাপং মদঞ্চে ॥২১ 

মাতৃ-পিতৃমৃত্যু ”_দিবা জন্মস্থলে শুভগ্রহ পাঁপদৃষ্টযুক্ত হইলে, এবং রাত্রি- 
জন্মস্থলে পাপক্ষেত্রস্থ চন্দ্র, পাঁপদুষ্-যুক্ত হইলে, (বিচার পূর্বক) মাতার মৃত্যু 
কল্পনীয় ॥ ১৫১৬॥ দরশমস্থ শনি, রবি মঙ্গল বা রাহুদৃষ্ট হইলে দেশাস্তরে 
পিতার মৃত্যু হয় ॥ ১৭ ॥ কর্রভাবস্থ রবি, শনি 3 রাহুরৃষ্ট হইলে এবং অষ্ট" 

ন্থ রবি ধা শনি, মঙ্গলপৃষ্ট হইলে পিতার মৃত্যু হয় ॥ ১৮1১৯ 
সাত্রিজস্মে মঙ্গল ও শনি, রবির সপ্তমে থাকিলে, কিম্বা মঙ্গলযুক্ত রবি, 



সপণ্তম অধ্যায় । ৩২৫ 

পি 

শনিদৃষ্ট হইলে, বা শনিঘুক্ত রবি, যঙ্গলদুষ্ট হইলে, কিন্বা রবি পাঁপমধ্যগত 

বা পাপযুক্ত এবং রবির সপ্তমে পাঁপগ্রহ থাকিলে পিতা] মৃত্যু হর ॥ ২৭২১ 

অর্থাপ্তিমোগানাহ। 

ঠা 

পারিজাঃ। একস্টৌ তনুকন্দ্রপৌ যদি তয়োরেকাধিপত্যে তু বা। 

জাতঃ স্বাঙ্জিত-সদ্ধনেন কুরুতে যজ্ঞ।দিকশ্দোৎসবমূ। 

সার্কো শুদ্রধনেন সাহিশিখিনে। দুদ্রেঃ ঘজীবো নৃপৈ- 

স্তত্তৎকারক-বিভ্ততে। বদি যুঃত রবঝাণিভিঃ কন্মপে ॥২২ 
গর্গসং।  উদয়াচ্ছশিনো। বাপি যে গ্রভা দশনস্থিতাঃ। 

তে সর্দেহর্থপ্রদা জ্বেয়াঃ স্বদশাস্ত যখোদিতাঃ ॥ ২৩ 

শভূহো:। সূর্ব্যাদিভিগঁগনগৈস্তনুতো হিমাংশোঃ 

কল্ল্যং ফলঞ্চ নিয়তং ক্রমশঃ স্বপাকে। 

অর্থাগমস্ত জনকাচ্চ তথ। জনন্যাঃ 

শত্রোহিতাঁৎ সহজতশ্চ কলত্র-ভূতা1ৎ ॥ ২৪ 

তুঙ্গে পতঙ্গে স্বগৃহে ত্রিকোণে স্তাদর্থসিদ্ধিনি জপানুবীব/াৎ 
লগ্লার্থলাভোপগতৈঃ সবীন্যৈঃ শুভৈ$বেদভধমশৌখামুন্টৈঃ 1২৫ 

»্ঞে 

লগ্ন ও দশমের অধিপতি একগ্রহ, কিন্বা উন স্থানের অধিপতি এক 

রাশিস্থ হইলে জাতক ন্যায়োপাঙ্জিত স্বীয় ধন দ্বারা অজি পুণাকম্ম সাধনে 

সক্ষম হয়। লগ্ন ও কর্মপতি রবিষুক্ত হইলে শুদদাভামো। রাহ বা কেতুযুক্ত 

হইলে ম্লেচ্ছাঁদি হীন জাতীয়ের সাঁহাধ্যে এবং বুঃস্পতিঘুক্ত ভহলে রাঁজ-সাহাষ্যে 

অর্থপ্রীপ্তি হয়। কর্দপতি, রব্যাি গ্রহ্বুক্ত ভইলে, রব্যারি গ্রহ যে যে 
জ।ত্যার্দিকারক, তৎ্সাঁহাষ্যে বা তৎমন্বন্ধাধান থাপ ও তন্থারা কার্ষ্য 

নির্বাহ হয় ॥ ২২ 

লগ্ন ও চক্রের দশমে বলবান্'ও অনুকুল রবী এহ থাকিলে, সেই সেই 
গ্রহের দশাস্তর্দশা ভোগকালে অর্থল।ভ ভয়। বাব থাকিলে পিত-ধনদ্রব্যাদি, 



৩২৩ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর। 

তন্রপ চক্জে মাতৃ বা (বা মাতৃ-জাতীয়ার ) ধনদ্রব্যাদি, মঙ্গলে শত্র-ধন, বুধে 

বন্ধু ধন, বৃহস্পতিতে ভ্রাতৃ-ধন, শুক্রে জ্ী-ধন এবং শনি থাকিলে দাস-দাসী 
হইতে বা তাঁহাদের সন্ন্ধাধীন ঘটন! বিশেষ হইতে অর্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 

কিন্ত রব্যাদি গ্রহগণ ছুর্ঘল ও প্রতিকূল হইলে অর্থের অপ্রান্তি বা ক্ষতি 

কল্পনীয় ॥ ২৩।২৪॥ দশমস্থ রবি তুঙ্গে, স্বগৃহে বা সুলত্রিকোঁণে থাঁকিলে 

জীতিক স্বীয় ক্ষমতায় বহু অর্থোপার্ঞনে সঙ্গম হয়। লগ্ন» ধন ও লাঁভস্থানে 

বলবান্ শুভগ্রহ থাকিলে, ভূসম্পত্তি, প্রচুর ধন ও পরম সখ ভোগ হয় ॥ ২৫ 

গর্গসং। লগ্লীর্ক-রাত্রিনাথেভ্যো দশমাধিপতিগ্রহঃ | 

যন্মিন্নবাংশে ততকালং বর্ততে তস্য যঃ পতিঃ ॥২৬ 
তদ্বৃত্তয প্রবদেদ বিত্তং জাতম্ত বহরো যদ । 

ভবন্তি বিত্বদাস্তেইপি স্বদশাস্থ বিনিশ্চিতাঃ ॥ ২৭ 

রবি, চন্দ্র ও লগ্ন ইহাদ্িগের দশমস্থানপতি যে গ্রহের নবাঁংশে থাকেন, 

সেই সেই নবাঁংশপতি গ্রহের যে বৃত্তি, জাতক সেই বৃত্তি দ্বারা ধনোপার্জনে ও 

জীবিক1 নির্বাহে সক্ষম ভয়। বহুগ্রহ বৃত্তিকারক ভইলে সকলেই স্বকীয় 

দশান্তদিশায় স্বীয় বৃত্তি বারা ধনপ্রদ হয়েন ॥ ২৬।২৭ 

দশমস্থগ্রহবশেন বৃত্তিজ্ঞানমাহ | 

তনোঃ শশাঙ্কাদ্দশমে বলীয়ান্ স্যাজ্জীবনং তস্য খগন্ বৃত্তা।। 
বলান্বিতাদ্ব্গপতেস্ত যদ! বৃত্তির্ভবেত্বস্য খগস্য পাকে ॥ ২৮ 

সৃতে। লগ্নাচ্ছীতরস্মিনভস্থে বৃত্তিনূ নং পুরুষস্তাপি নিত্যম্। 

নানাকল-কৌশলবাগ্িলাসৈঃ সদ্যাপারৈঃ সাহসৈঃ সৎকলাভঃ ॥২৯ 

দশমন্থ গ্রহদ্বার বৃত্তি নির্দেশ ১- লগ্ন বাঁ চন্দ্র হইতে দশমস্থ বলবান্ গ্রহের 
বৃত্তি দ্বারা জাতকের জীবিক1 নির্বাহ হয়। অথব| চতুরাদি ন্ববর্গপ্রাপ্ত বল- 
বান্ গ্রহের দশাভোগকালে তদীয় বৃত্তি দ্বারা ধনাগম হয় ॥ ২৮ 

জন্মকালীন লগ্বের দশমে বলঝ|ন চন্দ্র খাঁকিলে, নানাঁরূপ উপায়, চাতুরী, 
সদ্বস্তর ব্যবসায়, নৃত্য, গীত, বাদা, নাট্য, ইন্দ্রজাল, পুল্তক-রচন্) রৌপ্যরত্ব- 

পরীক্ষা ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা] নির্বাহ হয় ॥ ২৯ 



সণ্ডম অধ্যায় । ৩২৭ 

অতঃপর গ্রহদিগের বৃত্তি কথিত হইতেছে যথা ১-- 
বলবান্ রবি বৃত্তিকারক হইলে, গুধধ, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পারদ, ঘাস, খড় বা 

তৃগ জাতদ্রবা, সুগন্ধ দ্রব্য বরাহ মতে মেঘাদি পশ্তলোম বা লোমজাত দ্রব্য, 

এই সমস্ত বস্ত্র বাণিজ্যে জাতকের বৃত্তি নির্দেশ করিবে 

চন্দ্রের বৃত্তি ১ ম্্রীজনের আশ্রয়, ভূমি, জল ও জলোৎপন্ন দ্রবা ও কুসীদ 
জীবিক1 ইত্যাদি । 

মঙ্গলের বৃত্তি_-অন্বশস্্রাদির নিন্মীণ বা ক্রয়-বিক্রয়, মুত্তিক। খনন ও গঠন, 

স্বর্ণ রৌপ্য তাত প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ; মনঃশীলা, অগ্রিক্রিযাসাধ্য কার্য্য 
ইতাদি। 

বুধের বৃত্তি )--কবিতা» গ্রন্থ-রচনা, শিল্পবৃত্তি, গণিতকার্ধয, টাকা, ব্যাখ্য।, 
শাগ্রচর্চা ও লিখনকাধ্য | বৃহস্পতির বু্তি ;--দেবতা ও ব্রাক্ষণসেব& উপবাস 3 

তীর্থগমন, অধ্যাপন, যজন, যাঁজন ইত্যাদি। শুক্রের বৃত্তি যণা ;_রৌপা ও 

লৌহ[দির বাণিজা এবং স্ত্রীজন হইতে ধনপ্র।প্তি হয়। 

অথ দশমস্থানে গ্রহদৃষ্টিফলম্। 
সূর্যে সৌন্যবলং বিধে চতুরত। ভৌমে নৃপাণাং প্রিয়ঃ | 
সৌম্যে সৌধনবদ্ধিতঃ স্থুরগুরো ভূধা স্তর ত্তৈযুতিঃ 
গুক্রে দেবধরামরার্চনরতঃ সৌরে ধনী ক্র.রবাক্ 
রাঁহৌ লৌহধনো। ভবেদ্দণমতে দৃষ্টে ফলং নিশ্চিতং ॥ ৩০ 

অথ কন্মভাঁবে বব্যাদিগ্রহ-যোৌগফলম্ । 
চ-চিঃ। প্রয়াতোহংশুমান্ ষন্ত মেষ্যুরণেহস্ত 

শ্রমঃ সিদ্ধিদো রাজতুলো। নরস্ত ৷ 
জনগ্যাস্তথ। যাতনামাতনোতি 

ক্লমঃ সংক্রমেদ্ বল্লভৈরবরবিপ্রয়ৌগঃ ॥ ৩১ 
জ্যোতিঃকল্প। দশমভবনসংস্থে তীক্ষভানৌ মনুষ্যে 

বহুতরধনযুক্তো দানশীলোহভিমানী । 

মৃদুশুচিরপি ভোক্ত। নৃত্যগীতানুরক্তো 
নরপতিরিবপুজ্যঃ শেষকালে চ রোগী ॥ ৩২ 



-৩২৮ .. জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

বলবান্ রৰি দশম ভাঁবস্থ হইলে জাতকের চেষ্টা ও পরিশ্রম নৃপতিগণের 
উদ্যমের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধি প্রদান করে। তাহার মাতা পীড়া হইতে 
'যাতনা ভোগ করে। পুত্র মিত্রাদি প্রিয়গণ হইতে তাঁহার বিয়োগ ঘটে এবং 
তজ্জন্য তাহার মন সর্বদা খিন্ন থাকে ॥ ৩৯ . 

বলবান্ সুর্ধ্য দশম গৃহে মনুষ্য বহুতর ধনশাঁলী, দানশালী, অভি- 
মানী, মৃছ, বিশুদ্ধাচার, ভেঃক্তা, নৃত্যগীতানুরক, রাজার স্তাঁয় মান্ত ও শেষ 

| রোগ বিশিষ্ট হইবে ॥ ৩২ 

কম্ধভাবস্থ-চক্দ্রফলমূ। 

চ-চিঃ। . স্ুখং বান্ধবেভ্যঃ খগে ধন্মকন্মা 

সমুত্রাঙ্গজে শং নরেশাদিতোহপি। 
নবীনাঙ্গনা-বৈভবে স্ুপ্রিয়ত্বং 

পুরৌজাতকে সৌখ্যমল্লং করোতি ॥ ৩৩ 
জ্যোতিঃ কঃ | বহুতরধনভাগী কর্ীসংস্থে হিমাংশো 

বিবিধগুণনিধানঃ পুত্রদারাদিপুর্ণঃ। 
রিপুকুটিল গৃহন্থেচান্তরোগী কৃশাঙো 
ভবতি পিতৃধনাট্যঃ কন্মহীনে। মনুষ্যঃ ॥৩৪ 

বরবান্ চন্দ্র দশমভবগত হইল্সে মন্থুঘা ধর্মকর্ম হয়, বন্ধুগণ হইতে সুখ- 
লাভ করে, নৃপ প্রভৃতি হইতে কল্য।ণ প্রাপ্ত হয় এবং নবীনাঙ্গনাগণের গ্রণয় 
লাভ করে। তাহার প্রথম পুত্রসন্বন্ধে বিশেষ সলাত ঘটে না ॥ ৩৩ 

চ্তর কর্স্থানে থাকিলে মানব বনুতর ধনভাঁগী, অশেষ গুণনিধান ও পুত্র- 

কলত্র-সমন্থিত হয়। পরন্ধ এ কর্খস্থানস্থ চন্দ্র যদি শক্রুগৃহস্থিত বা পাপগৃহ- 
স্থিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্য মুখরোগ-বিশিষ্ট, কৃশ-শরীর, কর্ণহীন ও পিতৃ 

ধনে ধনবান্ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ 

জ্যোতিঃ কঃ। দশমগতমহীজে দাস্তিকঃ কোযহীনো 

| রিপুকুলভয়কারী কামিনীচিততহারী | .. 4: 



: অগ্তম অধ্যায়। ৩২৯ 

জঠরসমশরীরে। ভূমিজীবী প্রকোপী 
ঘিজগুরুন্ুরতক্তে! নাতিদীর্ধো ন খর্ব ঃ ॥ ৩৫ 

যঙ্গল দশমন্থানে থাকিলে মনুষ্য দাম্ভিক, কোবহীন, শক্রদিগের জয়জনক, 

কাষিনীগণের মনোহারী জঠর-দমশরীর-বিশিষ্ট ; ভূমিজীবী, ক্রোধপরততগ্, 
দেখ গুরু-ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিযুক্ত, অনতিদীর্ঘ ও অনতিথর্ব্ব হইবে ॥ ৩৫ 

কর্ম্মভাবস্থ-কুজফলমূ্। 
| চঃচিঃ। কুলে তশ্য কিং মঙগলং মঙ্গলে নো, 

জনৈভূর়্িতে মধ্যভাবে যদি স্াৎ। 
স্বতঃসিদ্ধ এবাবতংসীয়তেহসৌ 
বরাকোহপি কঠীরবঃ কিং দবিতীঃ॥ ৩৬ 

মঙ্গল দরশমভাবস্থ না হইলে জাতকের কুলে আর কি মঙ্গল হইতে পারে? 
( অর্থাৎ কর্মভাবন্থ মঙ্গলই নকল প্রকার শুভফল প্রদানের একমাত্র হেতু) 
বহু লোক উক্ত ব্যক্তির সেব| করে, স্বকীয় পরাক্রমেই সে ব্যক্তি সর্বোপরি 

'বিরাজমান হয়। নীচকুলোৎপন্ন হইলেও সে ব্যক্তি পরাক্রমে সিংহ-সদৃশ ॥ ৩৬ 

জ্যোতি: কঃ। অন্ত্রজ্ঞঃ সাহসিকে ভূম্যুপজীবী কন্মণ। রহিতঃ। 
শত্রধনেষধীকারী ভবতি নরে। মঙ্গলে দশমে ॥ ৩৭ . 

মল দশমন্থানে থাঁকিলে মনুষ্য অন্ত্রচিকিৎসক, সাহসী, ০ কর্ম 
রহিত ও শক্রধনের অধিকারী হইবে ॥ ৩৭ | 

কর্মভাবস্থ-বুধফলম্ ৷ 

চঃ চিঃ।  . মিতং সংবদেষ্নো! মিতং সংলভেত 
প্রসাদাদি বৈ কারী সৌরাজ্যবৃত্তিঃ |. 
বুধে কর্্মগে পুজনীয়ো। বিশেষাৎ .. 
পিতুঃদম্পদে। নীতিদগ্ডাধিকারাত ॥ ৩৮ 

জ্যোতি কঃ। শো! নৃপতিপুজাঞ্চ মিত্রং বিশ্ুং গুক্টে। যুধঃ | 
কশ্মস্থানগতঃ ০০০০০৪০০ ॥৩৯ 
প্রশ্ধিং 



৩৩৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

ওভ বুধ দশমন্থ হইলে মনুষ্য পরিমিত বাক্য কছে। অপরিমিত অর্থাদি 

লাভ করে। পিতৃ-দম্পততি প্রাপ্ত হেতু দৌকসমাজে বিশেষ পৃজনীয় হয় এবং 
ধর্্নীতি ও দগুনীতি বিষয়ে বুৎপন্ন হওয়ায় লোকের নিগ্রহ করিতে বা 
তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৮ 

“ স্ভ বুধ কর্মস্থানে থাকিলে মানব যশ+, রাজ্জপুজা, মিত্র ও ধনলাত করে। 
গয়স্ত & বুধ অণ্তভ হইলে ইহার বিপরীত ফল হয় ॥ ৩৯ 

কম্মীভাবস্থ-বৃহস্পতিফলম্। 

চঃ চিঃ | গুরো কম্গে মন্দিরং চিত্রশালং 
পিতুঃ পূর্বজেভ্যোহপি তেজোধিকত্বং | 
ন তুষ্টেপ্ভিবেচ্ছন্ন! পুত্রকানাং 
পচেতড প্রত্যহং প্রস্থসামৃদ্রমন্নং ॥ ৪০ 

* জ্যোতিঃ কঃ। দশম্ধাগগতে চ বৃহস্পতৌ তুরগরত্ বিভুষিতমন্দিরঃ | 
জয়তি নীতিগুণৈনিজশান্ত্বান্ স্খভাজনঃ ॥ ৪১ 

বৃহস্পতি দশমভাবগত হইলে .মনুষ্যের নাঁন! চিত্রযুক্ত গৃহ ও মন্দিরাদি 
নির্িত হয়। প্রতাপে শ্রবং সম্মানে সে ব্যক্তি পিতা এবং অগ্রজ হইতেও 
উন্নত হয়, কিন্তু পুত্রস্থে সুখী হয় না। তাহার রন্ধনাগারে প্রস্থ পরিমাণ 

লবণের প্রয়োজন হয় এতৎ পরিমিত অন ব্যঞ্জন প্রতিদিন পাক হইয়া থাকে। 

অর্থাৎ মনে ব্যক্তির গৃহে প্রতিদিন বন্ুব্যক্তি আহার প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০ 

বৃহস্পতি দশম গৃহে থাকিলে মনুষ্য সমুদয় ধর্মের অনুষ্ঠান করে, নীতি. 
গুণে নিজ শক্রগণকে পরাজয় করে এবং তুরগরদ্ব দ্বারা তাহার ভবন বিভূষিত 
হয়, সে ব্যক্তি নিয়ত স্খভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪১ 

 কর্বভাবস্থ-শুক্রফলমূ। 

ই চিঃ।  " ভূপুঃ কর্দ্দগো গোত্রবীর্ধ্যং রুপদ্ধি 

| ক্ষয়ার্থং ভ্রমঃ কিং ন আভীয় এব 



সপ্তম অধ্যায়। ৩৬১ 

তুলামানতো হাটকং বিপ্রবৃদ্তা 
জনাড়ম্বরৈঃ প্রত্যহং বা বিবাদাহ ॥ ৪২ 

জ্যোতিকঃ। কন্মগতে ভূগুপুত্রে ভুঙ.ক্তে রাজ্যাম্পদং বনস্থোছপি। 
ভবতি চ লোচনরোগী ভ্্রীধনযুক্তে! মহাভোগী & ৪৩ 

শুক্র দশমস্থ হইলে গোত্র বীর্ধ্য রোধ করিনা থাকে । নীতি-বিশ্বাতি রূপ 

স্বকীয় ভ্রম কি তাহার (জাতকের ) অর্থনাশের হেতু হয় না? অর্থাৎ তাহার 
নিজের ভ্রম বশতঃ অর্থহাঁনি ঘটে। প্রতিদিন যজনাধ্যাপনাদি ব্রাঙ্গণবৃত্তি 

দ্বারা কিম্বা প্রতিষ্ঠার্থ স্থাপিত পার্খচর ও শক্রগণ সহ বিবাদে শতপল পরিমিত 
স্বর্ণ কি তাহার করায়ত্ত হয় না? অর্থাৎ হইয়া থাকে এই ভাব ॥ ৪২ 

শুক্র কর্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য বনস্থিত হইয়াও রাজ্যতোগ করে এ্রবং 

সে ব্যক্তি নয়ন-রোগযুক্ত, স্ত্রীধনসম্পন্ন ও মহাভোগ বিশিষ্ট হয় ॥ ৪৩ 

চঃচিঃ।  *শনৌ ব্যোমগে বিন্দতে কিঞ্চ মাতা 

স্থখং শৈশবং দৃশ্যতে কিং তু পিত্রা ৷ 
নিধিঃ স্বাপিতে৷ বাপিতা বা কৃষিশ্চ 

প্রণশ্যেদ্ প্রবং দৃশ্যতে। দৈবতো বা ॥ 8৪ 
জোতিঃকঃ। পরসমুপার্জিতবিত্তঃ ক্ররাত্মা। পরঘাতকঃ শুরঃ। 

জঙ্ঘবরোগী কৃপণঃ কন্মগতে মানবো মন্দে ॥ ৪৫ 

শনি দশমভাবস্থ হইলে তাঁহীর মাতা কি প্রাপ্ত হয়? অর্থাৎ কোঁন 

সুখই প্রাপ্ত হয় না। তাহার পিতা তাহার বাল্য-ক্রীড়াদি কি দেখিতে পায়? 
অর্থাৎ পায় না, বাল্যকালে পিতা মাতার মৃত্যু হয় এই ভাব। 

তাহার পিতৃ'দঞ্চিত অর্থা্দি এবং তাহার নি্ের ব| পৈতৃক ক্ষিকার্ধ্য স্বচক্র 

পরচক্রা্দি কোন দৃশ্তমীন হেতুতে কিন্বা অগ্নি জর্গানি কোঁন দৈব ব্যাধাতে 
বিনষ্ট হইয়! যায় ॥ ৪৪ 

শনি কর্ধস্থানে থাকিলে মাঁনব বিপক্ষ পক্ষ হইতে ধনোপার্জন করিবে 
এবং সে ব্যক্তি ক্রুরাত্মা, হত্যাকারী, শুর, জঙ্ঘারোগ-বিশিষ্ট ও কৃপণ হইয়া 
থাকে ॥ ৪৫ 



৩২  জ্যোতিথ-প্রভাকর | 

চচিঃ। সদা মেচ্ছসংসর্গহোহতীব গর্ব্ষং, 
লভেন্ মানিনী কামিনীভোগমুচ্চৈঃ। 

জনৈর্ব্যাকুলোহসে। স্থুখং নাধিশেতে 
মদেইর্থব্যয়ী ক্র রকণ্ধী। খগেহগৌ ॥ ৪৬ . 

ক্যোঃ ক:। কামাতুরঃ কর্খুগতে চ রাহে পরার্থলোভী পমুখরাপতিশ্চ”। 
মানে বিরক্তঃ স্ুখবঞ্জিতশ্চ বিহাঁরশীলশ্চপলো্তিুংখী ॥ ৪৭ 

বলবান্ রাহ কর্ধভাবস্থ হইলে জাতক গ্নেচ্ছ সংসর্গে অতীব গর্বিত অর্থাৎ 
ননেচ্ছাধিকারে উচ্চপদস্থ হইয়া প্রচুর ধনোপায়ে ধনগর্বিত হয়। সে কমতি 
অভিমানিনী কামিনী সম্ভোগ করে এবং কার্য্যক্ষেত্রে বু সন্ত্রস্ত ব্যক্তির সহিত 
ব্যাপূত থাকে । তাহার কার্যযের ঝঞ্জাট এতই অধিক হয় যে, সে স্ুথে শয়ন 

করিতে পায় না। মে আনন্দ বা আনন্দজনিত সম্মোছে অর্থব্যয় করে এবং 

স্বভীব্তই নিষ্টুর হয় ॥ ৪৬ 
রাহ কর্শস্থানে থাকিলে মনুষ্য কামাতুর, পরান্লভোজী, মুখর! রমণীর পতি, 

্বানে বিরক্ত, চপল ও হঃখভোগী হয় ॥ ৪৭ 

কল্মভাবস্থ-কেতুফলমৃ। 

চঃচিঃ। পিতুনে? সুখং কর্মগো যন্ত কেতুন্তদা হুর্ভগং কষ্টভীজং করোতি। 

তা বাহনে পড়িতং জাতু জন্ম বৃষাজালিকন্তাস্ু চেচ্ছক্রনাশম্ ॥ ৪৮ 

কেতু কর্ণভাবন্থ হইলে জাতকের পিতৃন্ুখ পৈতৃকস্থখ, পিতৃসঞ্চিতধন- 

দরব্যার্দিলীভ ও চিত্-স্থথ হয় নী। সেভাগ্যহীন, কষ্টভোগী, বাহন নিমিত্ত 
_ পীড়িত, পাদদেশে ও গুনে রোগযুক্ত হয় ॥ ৪৮ 

চন্দ্রাদ্দশমে রব্যাদিগ্রহযোগফলমূ। 

জ্যোতিনিঃ। চন্দ্রাদ্দশমে সূর্যযঃ সিদ্ধারস্তং ধনসমৃদ্ধঞ্চ 
জয়নতু)ত্তমসত্বং নৃপতিমুদগ্রং জনাশ্রয়ং দুষ্টম্ ॥ ৪৯ 



 সপুম অধ্যায় । ৩৩৩ 

ভৌমঃ সাহসনিরতং প্রত্যন্তনিবাসিনং বিষয়লুব্ধম্। 
ভ্রুরং নিষাদচরিতং জনয়তি দশমস্থিতঃ পুরুষম্ ॥৫০ 
বিদ্বাংসং ধনবস্তং বহুশ্রুতং নায়কং ধ্যাতম্। 
জনয়তি সৌম্যো দশমে পুরুষং বহুশিল্লিনং প্রাজ্ঞম্ ॥৫১ 
গুরুরপি দশমস্থানে সিদ্ধার্থ ধার্মিকং ধনসমৃদ্ধম্ | 
জনয়ত্যুত্তমচরিতং নরেন্দ্রসচিবং নরং স্বাঢ্যম্ ॥৫১ 
শশিনে। দশমে শুক্রঃ স্বতগং ললিতঞ্চ বিশ্তবন্তম্। 
জনয়তি সিদ্ধারস্তং ধনিনং নৃপপুজিতং পুরুষম্ ॥ ৫৩ 
সৌরো! ব্যাধিতদেহং নিঃস্বং হুঃখান্থিতং শ্রিয়াহীনম্। 
কন্মন্থ নিত্যোদিগ্রং জনয়তি দশমে শ্মিতঃ পুরুষম্ ॥ ৫৪ 

কর্মন্বামিনে। শ্িতিফলমূ। 

পরাশরঃ সং। দশমেশে স্থথে কন্মে জ্ঞানবান্ স্থখবিক্রমী । 

গুরুদেবাচ্চনরতে। ধণ্মাতব। সত্যসংযুতঃ ॥ ৫৫ 

দশমেশে স্ৃতে লাভে ধনবান্ পুত্রবান্ ভবে । 

সর্ব্বদ। হর্সংযুক্তঃ সত্]বাদী সুখী নরঃ ॥ ৫৬ 

দশমে শুভে লগ্নে কবিতাগুণসংযুতঃ। 
বাল্যে রোগী সুখী পশ্চাদর্থবৃদ্ধিদ্দিনে দিনে ॥ ৫৭ 

ধনে মদে চ সহজে কন্মেশো যদি সংস্থিতঃ। 

মনস্বী গুণবান্ বা'মী সত্যধণ্ধীসমন্থিতঃ ॥ ৫৮ 

কশ্মেশোহরিব্যয়ে চাষ্টে শত্রভিঃ পরিপীড়িতঃ। 

চাতুর্যগুণসম্পন্নঃ কচিচ্চ ন সুখী নরঃ ॥৫৯ 

৪৯ হইতে ৫৯ শ্নোকাখ স্পট 

গা নিগিতডি 



এ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

একাদশ পরিচ্ছেদ 

আফ্রভাব-বিবেকঃ | 

হোরা-রঃ। স্বম্বামি-সদ্গ্রহযুতেক্ষিত-আয়গেছে 

সদ্বর্গকে ভবতি যস্ত্ব বিশেষলাভঃ। 
ক্রুরৈশ্চ দৃষ্টিসহিতেন চ তত্র লাভঃ 
তদ্র্গকেহপ্যথ চ মিশ্রফলণ্ মিশ্রে ॥ ১ 

আয়ঙ্থান শুভগ্রহের ক্ষেত্র ও শুভদৃষটযুক্ত বা! স্বামিদৃ্টযুক্ত হইলে, 
অথবা আয়ভাব শুভগ্রহের ফড়বর্গাদদি বর্গগত হইলে উপার্জন পথে স্তায় 
সঙ্গত ও অনিন্দিত কার্ধ্য দ্বারা বিশেষ লাভ হয়। আর পাপগ্রহযুক্ত-ৃষ্ট বা 

পাপগ্রহের বর্গগত হইলেও লীভ হয় বটে, কিন্তু উহ] অন্তায়সক্গত ও নিন্দিত 

কাধ্য দ্বার হইয়। থাকে । গুভাগুভ এঠযোগৃষ্টে সং ও অসৎ কার্ধ্য দ্বারা 
সায় ও অন্তায়রূপে ধনোপায় হয় ॥ ১ 

পারি। আয়ন্থঃ শুভখেচরঃ শুভধনং পাপস্ক পাপাঙ্ছি তম্, 

মিশ্ৈমি শ্রধনং সমেতি মনুজস্তজ্জাতকোক্তং বদেত। 
লাভস্থানগতঃ সমস্তগুণবান্ ইষ্টাধিকশ্চেদ্বলী, 

জাতে! যান-বিভূ্ষণান্বর-বধূ-ভোগাদিবিষ্ভাধিকঃ ॥ ২ 
লাভস্থানপতে৷ বিলগ্রভবনাৎ কেন্দ্রত্রিকোণস্থিতে, 

লাভে পাপসমন্থিতে তু ধনবান্ তুঙ্গাদিরাশ্মংশকে । 
তত খেটদশাপহার-সময়ে বিস্তং বদেত্দ্দিশি ॥ ৩ 

লাভেশে দিনেপেহথবা শশধরে ভূপালতুল্যা শ্রয়াদ্, 
ভৌমে মন্্রিজনাগ্রজানুজ-কৃষিদ্বারা ধনং লভ্যতে। 
বা-বন্ধু-স্থতৈঃ শ্ধাকরন্থুতে জীবে নিজাচারতঃ, 

 . শুক্রে রতু-বধূ-গজাদিপশুভিমন্দে কুবৃত্ত্যা শ্রিয়ম্॥ ৪ 
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লাভস্থানোপযাতঃ সকল-বলযুতঃ খেচরে। বিত্তদঃ স্যাৎ, 

ভানুশ্চেজজ্ঞাতিবর্গাদরতিধনমুড়পো মাতৃবর্গেণ ভৌমঃ | 

স্বোথাচ্চাক্ডর্দিষ্ট-প্রভূ-বিবুধ-স্ন্ন্মাতুলৈবিস্তমেতি ॥ ৫ 
জীবে! যচ্ছতি বেদশান্ত্র-যজনাচারাদি-পুত্রৈধনম্, 
শুক্রঃ স্ত্রীজন-কাব্য নাটককলা-সঙ্গীতবিদ্যাদিভিঃ। 

দাসী দাস-কৃষিক্রিয়াজ্জিতধনং ধান্যং সমদ্ধং শনি- 
িপ্রাদি-ছ্যচরেণ বীক্ষিতযুতে বিপ্রাদয়ো বিস্তদাঃ ॥ ৬ 

শুভগ্রহ আঁয় ভাবস্থ হইলে ন্যাঁয়-সঙ্গত কার্ধ্য ছারা এবং পাঁপগ্রহ আয়- 

ভাবস্থ হইলে অন্ঠায়-সঙ্গত ও নিন্দিত কার্ধ্য দ্বারা ধনোপায় হ্য়। আর 
শুভাশুভ গ্রহযোগে মৎ 'ও অসৎকার্ধা দ্বারা, সভায় ও .অন্ঠায়রূপে ধনোপায় 

হুয়। সর্বপ্রকারে গুণযুক্ত, ইঞ্টাধিক ফলদাত! '৪ বলবান্ গ্রহ লাভভাবন্ 
হইলে জাতক, যান, বিভূষণ, উত্তমান্বর, শোভন! বধূ ও বহুবিধ সম্তোগাদিযুক্ত 

এবং সুবিদ্বান্ হয় ॥ ২ 

লতপতি কেন্্র বা কোণস্থ এবং লাঁভস্থ পাপগ্রহ, তুঙ্গ, স্বগৃহ, তুঙ্গাংশ 

বা ম্বনবাংশগত হইলে জাতক ধনবান্ হয়। লাভপ্রদ গ্রহ যেযে দ্রব্যাদির 

কারক সেই গ্রহের দশাস্তর্দশাঁয় তন্গ্রহ-নির্দিষ্ট দিক অধিকারে, সেই সেই 
দ্রব্যাদির লাভ ব| তাহার ব্যবসায়ে ধনোপায় হয়। (কিন্তু বিংশোত্তরী মতে 
আয়পতির দশা নিয়তই অণুভফলপ্রদা) ॥ ৩॥ রলবান্ রবি ঝা চন্দ্র লাভপতি 

' হইলে, রাজ! বা রাজতুস্য "ব্যক্তির আশ্ররে ধনলাত হয়। তন্্রপ মঙ্গলে মন্ত্রী, 

জ্োষ্ঠানুজ ভ্রাতা ও কৃষিকাধ্য দ্বারা, বুধে বিদ্যা, বন্ধু, পুত্র ও কন্ত! দ্বারা, 
বৃহস্পতিতে নিজাচার ব্যবহার হইতে, শুক্রে মণি মুক্তা হীরকাদি রত, ভারা 
বা স্ত্রীলোক ও অশ্থগজাদি পণ্ড দ্বার| এবং বলবান্ শনিতে কুবৃত্তি দ্বার! ধন 
সম্পত্তি লাভ হয়॥ ৪॥ লাভস্থ গ্রহ পুর্ণবলী হইলে প্রচুর ধনপ্রদ হয়েন। 
পূর্ণবলী রবি লাভদ্থ হইলে জ্ঞাতিবর্গ হইতে ) তত্দ্রপ চক্দ্রে মাতৃবর্গ দ্বার) মঙ্গলে 
্রাতৃবর্গ হইতে ; বুধে প্রিয়জন, প্রভু, পণ্ডিত ব্যক্তি, মিত্র ও মাতুল বারা; 
বুহম্পতিতে বেদবেদাঙ্গাদি শান্ত, যজন, শিষ্টাচার বা! ব্যবহার শাস্ত্রে ব্যবহার 
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বিচার এবং পুত্রদ্বারা ; শুক্রে স্ত্রীজন, কাব্য, নাটক ও নৃত্যগীতবাগ্থাদি দ্বার; 

খনিতে দাঁসদাসী ও কৃষিকা্ধ্য দ্বারা ধনে।পার্জন এবং ধান্ত।দি সমৃদ্ধি হয় ।.. 

লাভনস্থ বা লাভদর্শী গ্রহ যে জাতির অধিপতি, দেই জাতি হইতে বা তৎ-. 

দাহায্যে ধনোপাঁয় হয় ॥ ৫1৬. 

ঘোর! প্রঃ।- লাভে রবীক্ষিতহুতে রবিবর্গযুক্তে 

চৌর্য্যা চ্চতুষ্পদমূখৈননূ পলব্বিভ্তুম্। 
তন্বদ্বিধোষু বতিতোয়গজা দ বিত্বং 
ক্ষীণে ক্ষয়ে! ভবতি পূর্ণবিধো বিবৃদ্ধিঃ ॥ ৭ 
আয়ে কুজেক্ষিতযুতেহস্য গণে চ 

কষ্টৈর্বিত্ত স্বর্ণমণিপাবক-শস্্রজাতম্। 

জ্ঞাচ্যেক্ষিতে জ্গণ আয় গৃহেধনং স্থাচ্ছিল্লাদি 
কাব/লিখনৈস্তরগৈঃ ম কাংস্তৈঃ ॥ ৮ 

হোরা প্রদীপে উক্ত হইয়াছে যে, লাভস্থান বলবান্ রবিযুক্ত ঝ| রবিদৃষ্ট বা 
রবির ক্ষেত্রাদি বর্গগত হইলে চৌর্য্যবৃত্তি; চতুষ্পদ পশু ও নৃপ হইতে বিত্তলাভ 

হয়। তন্্রপ পুর্ণচন্দরের যোগ দৃষ্টি বা বর্গযোগে যুবতী, জল ও গজাদি হইতে 
বিততলাভ, কিন্তু ক্ষীণচন্দ্রে এ সমস্ত হইতে বিত্তক্ষয় হয় ॥ ৭॥ মঙ্গলের উক্ত 

প্রকার সম্বন্ধে সুবর্ণ, মণি, অগ্রি শস্থ ও কুৎসিৎকাঁধ্য এবং সংখাত্রা বা দূরযাত্রা 
স্বারা) বুধের নব্ধপ্ধ যোগে শিল্পকধ্য, কাব্য লিখন, অশ্ব ও কাত দারা 
বিত্তলাভ হয় ॥ ৮ 

| ধনাধিপে লাভগতে লাভেশে ধনমাগতে | 
তাঁবুভৌ কেন্দ্রগৌ বাপি ধনলাভমুদীরয়েৎ ॥ ৯ 

ধনাধিপতি লাভস্থানে এবং লাভাধিপতি ধনস্থানে কিন্ব! তাহার! উভয়ে 
কজ্ে অবস্থান করিলে ধনলাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ 

লাভেশযুক্তরাশীশে শুভগ্রহনিরীক্ষিতে। 

শুভগ্রহাণাং মধ্যস্ে ধনলাভমুদীরয়ে ॥ ১০ 
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লাভাধিপতি ষে রাশিতে অবস্থিতি করে, সেই রাশির অধিপতি শুভগ্রহ 
কর্তৃক দৃষ্ট বা! শুভগ্রহের মধ্যবত্তী হইলে ধনলাভ হইয়া থাকে ॥ ১০ 

তদদীশে শুভসম্বন্ধে কর্ণসৌখ্যং বিনিদ্দিশেৎ। 

তদীশে পাপসম্বন্ধে কর্রোগং বিনিদ্দিশেশ ॥ ১১ 

একাদশাধিপতির সহিত গুভগ্রহের সম্বন্ধ থাকিলে কর্ণস্থথ এবং পাপগ্রহ 

মহ সম্বন্ধ থাকিলে কর্ণরোগ হইয়! থাকে ॥ ১১ ॥ ইতি সর্বার্থচিস্তামণিঃ ॥ 

অথায়ভাঁবে রব্যাদিগ্রহযেগফলম্। 

চঃচিঃ। রবোৌ সংলভেৎ স্বপ্ধ লাভোপযাতে। 
নৃপদ্বারতে। রাজমুদ্রাধিকারাৎ। 
প্রতাপানলে শত্রবঃ সংতপস্তি 

শ্রিয়োহনেকধা দুঃখমঙ্গে ভ্তবানাম্ ॥ ১২ 
জ্যোতিঃ-কঃ। বনুতরধনভাগী লাভসংস্থে দিনেশে 

নরপতিগৃহমেধী ভোগহীনো! বিধিজ্ঞঃ | 
কৃষতনুবলযুক্তঃ কামিনীচিত্তহারী 
ভবতি চপলচিত্তে। জ্ঞাতিবর্গপ্রমোদী ॥ ১৩ 

বলবান্ সূর্য্য একাদশস্থানস্থ হইলে জাতক রাঁজ-্বার হইতে অর্থপ্রাপ্ত 
হয়। নৃপতি-প্রদত্ত অধিকার হইতে গজাশ্বাদি নাঁনাবিধ সম্পত্তি লাভ করে। 

তাহার প্রতাপে এবং প্রশধর্য্য-দর্শনে শক্রকুল সর্বদা সন্তপ্ত থাকে। কিন্ত সে 
পুত্র হইতে ( পুত্রের পীড়ীয় ব৷ পুত্রবধূর বিনাশে ) ছুঃখপ্রাপ্ত হয় ॥ ১২ 

ুর্ধ্য একাদশগৃহে থাঁকিলে মনুষ্য বহুতর ধনভাঁগী, রাজগৃহমেধী, ভোগহীন, 

বিধানজ্ঞ, কৃশশরীর, বলবান্ কামিনীজন-মনোহারী, চপলচিত্ত ও জ্ঞাতিবর্থের 

সহিত আমোদ-প্রমোদকারী হয় ॥ ১৩ 

আয়ভাবস্থ-চক্দ্রফ পমূ | 

চঃচিঃ। লতেভুমিপাদিন্দুনা লাভগেন। 
প্রতিষ্ঠাধিকারাম্বরাণি ক্রমেণ । 

প্র-৮৪৩ 
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শ্রিয়োহথ স্ক্রিয়োহস্তঃপুরে বিশ্রমস্তি 
ক্রিয়৷ বৈকৃতী কম্যক। বস্তলাভঃ ॥ ১৪ 

জ্যোতিঃ-কঃ। বনুতরন্ুখভাগী লাভদংস্থে শশাহ্কে 

প্রচুরম্থখসমেতে। দারভূত্যা দিযুক্তঃ। 
শশিনি কশশরীরে নীচপাপারিগেহে 

ভবতি ন সৃখভাগী নির্ধনো মূঢ়ুচেতা। ॥ ১৫ 

বলবান্ চন্দ্র লাভস্থানগত হইলে নৃপতি-সকাঁশাঁৎ ক্রমে ক্রমে সম্মান অধ্যক্ষতা 
এবং বন্তলাঁভ হয়। তাহার অন্তঃপুরে চিরকাল ভাগ্যলক্ষমী এবং স্ত্রী বিশ্রাম করে। 
তাহার কার্য্যহানি ঘটে এবং কন্। ও বস্থ ল।ভ হয় ॥ ১৪ 

চন্জর লাভস্থানে থাকিলে মনুষ্য স|তিশয় সুখ-সৌভা গ্যশা'লী, পত্বী তৃতাদিযুক্ত 
ও নানাস্থে সুখী হয়, পরন্ত যদি এ চন্দ্র ক্ষীণ, নীচগৃহগত অথব। পাঁপগ্রহের ও 

শক্রগ্রহের গৃহগত হন, তাহ! হইলে মনুষ্য ধনহীন 'ও মুচহৃদয় হয়, সে কখন 
নুখভোগী হয় না ॥ ১৫ 

আয়ভাবস্থ-কুজফলম্। 

চঃচিঃ। কুজঃ পীড়য়েল্লাভগোহপত্যশজরন্ 

তবেৎ সন্মুখো ছুম্মুখোহপি প্রতাপাৎ। 

ধনং বর্ধতে গোধনৈবর্বাহনৈর্বর। 
সকৃচ্ছন্যতার্থে চ পৈশুন্য ভাবা ॥ ১৬ 

মঙ্গল একাঁদশভাঁবগত হইলে পুত্র ও শত্রকে পীড়িত করির! থাকে । স্বয়ং 

ুর্মু হইলেও সে ব্যক্তি শ্বীয় পরাক্রমাধিক্য বশতঃ লোকদর্শন হয়। গোধন 
এবং বাহনের বাণিজ্যে তাহার ধন বর্ধিত হয় এব পিশুনতা। নিবন্ধন একবার 
অর্থশূন্ত হইয়। পড়ে ॥ ১৬ 

লাভস্থ-বুধফলমৃ। 

চ£চিঃ। বিনা লাভভাবে স্থিতং ভেশজাতং 
নলাভো! ন লাবণ্যমানৃণ্যমস্তি । 



সপ্তম অধ্যায় । ৩৩৯ - 

কুতঃ কন্যকোদ্বাহ-দানঞ্ দেয়ং 

কথং ভূম্বরাস্ত্যক্ত তষ। ভবস্তি ? ১৭ 
হোরা-রঃ। স্্রীবল্পভোহতিগুণবান্ মতিমান্ স্বজনপ্রিয়ঃ | 

লাভগে সোমতনয়ে মন্দাগ্সিঃ সমপগ্ভত ॥ ১৮ 

বলবান্ বুধ লাঁভভাঁবস্থ না হইলে জাতকের ধনরত্বাদি-লাভ, ত্ু-লাবণা.ও 

আনৃণ্য (খণরাহিত্য) অন্ত আর কোন্ গ্রহ দারা হইতে পারে? কন্তা-সম্প্রদান 

ও বিবাঁহোপধেগী দানদ্রবপ্রদাঁন, লাঁভস্থ বুধ ভিন্ন অন্ত কোঁন্ গ্রহ করাইতে 
পারেন? ব্রাঙ্গণগণ আশাতিরিক্ত ধনদ্রব্যা্দি-লাভে সর্বপ্রকারে অভাবমুক্ত--. 

অন্য কোন্ গ্রহযৌগে হয়েন? অর্থাৎ বলবান্ বুধ লাঁভস্থ হইলে জাতক প্রচুর 
ধনরত্বে ধনবান্ সৌনদর্য্যশালী ও অণী হয়। তাহার গৃহে বহু কন্যা জগ্ম হয়, 
সেই সমস্ত কন্যার সম্প্রদান কার্যে তাহাকে নিতান্তই ব্যাকুল হইতে হয় এবং 
সে অতি দানশীল হইয় থাকে ॥ ১৭ ॥ সে স্ত্রীব্লভ, অতি গুধবান্, বুদ্ধিমান 
শ্বজনপ্রিয় ও মন্দাগ্রি। বিদ্বান্ জীমাঁতাঁ, গুণবিষ্ঠাবতী পুত্রবধূযুক্ত এবং ৰিনীত 
হয়। সর্বদা বিদ্বার চচ্চা হেতু তাহার গৃহ অতি গৌরবান্বিত হয় ॥ ১৮ 

লাঁভস্থ-রৃহস্পতিফলমূ। 

চঃ-চিঃ।  অকুপ্যঞ্চ লাভে গুরো কিং ন লভ্যাং 

বাস্ত্যষ্ট ধীমন্তমন্যে মুনীন্দ্রীঃ। 
পিতুর্ভারভূঙু স্বাঙগজাস্তস্য পঞ্চ 

পরার্থস্তদর্থো ন চেদ্ বৈভবায় ॥ ১৯ 

বলধান্ বৃহম্পতি একাদশভাবস্থ হইলে স্বর্ণরৌপ্যাদি কি না মঞ্তুষ্যের লা 
হইয়া থাকে? ইন্দ্রাদি ভষ্টলোকপালগণও তাহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া থাঁকেন। 
সে ব্যক্তি পিতৃসহায় ( অথবা পিতৃবর্থ-পৌঁষক ) হয়। তাহার পাঁচটা পুত্র জন্মে 
আহার অর্থ, শ্বর্ধ্য বৃদ্ধির জন্য নহে, পরন্থ তাহা পরার্থ অর্থাৎ পরোৌপকারেই 

ব্যয়িত হয় ॥ ১৯ 



৩৪০ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

হৌরা'রঃ। নীরোগ! দৃট়কার্ধ্যশ্চ মন্ত্রবিৎ পরমান্ত্রবিৎ 
নাতিবিষ্ভোহল্লতনয়ঃ সাধুরেকাদশে গুরো ॥ ২০ 

বৃহজ্পতি লাভস্থ হইলে জাতক নিরোগ, দৃঢকার্য্য, মন্ত্রবিৎ, পরমান্ত্রবিৎ ও 
সাধুচেতা ( বূপ-গুণবাঁন্ জামাতা ও রূপগুণবতী পুত্রবধুযুক্ত ) হয় এবং বিদ্কাভ্যাসে 

সর্বদা আসক্তচিত্ত হইলেও অতিশয় বিদ্বান হয় নাও তাহার সন্তান সংখ্যা 
অল্প হয় ॥ ২০ 

লাঁভস্থ-শুক্রতফলম্ । 

চঃচিঃ। ভূগুলণভগো লাভদে যস্ত লগ্নাৎ 

সৃরূপং মহীপঞ্চ কু্যাচ্চ সম্যক্। 

লসৎকীত্তি-সত্যান্ুরাগং গুণাট্যং 

মহাভোগমস্বর্ধ্যুক্তং স্থুশীলম্ ॥ ২১ 

কুঃ কুঃ। সদা! গীতনৃত্যং ধনং তস্য গেছে 
স্বৃকণ্মা সধম্মীগমে ত্য বিশ্বম্। 

দুং বিছ্ায়া ঈশ্বরস্তম্ত বিত্তং 
যদা ভার্গবো লাভভাবং প্রয়াতঃ ॥ ২২ 

বলবান্ গুক্র লাভভাবস্থ হইলে সর্বপ্রকারে লাভপ্রদ ও মহীপ-( বা তৎসম) 
কারক হয়েন। জাতক রূপবান, গুণবান্, কীর্তিশালী, সত্যান্থুরাগী, হুশল, 
সপ্োগী, পরশ্্য্যশালী ও বহুবিদ্তা। দ্বার! সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। তাঁহার গৃহে নৃত্যগীতাঁদি 

উৎসব প্রায়ই হয় এবং সৎকার্ধ্য দ্বারা ন্যায়োপার্জিত ধনাগম হইয়| 
থাকে ॥ ২১.২২ 

| আয়ভাবস্থ-শনিফলমূ। 
চঃ-চিঃ।  শ্থিরং বিত্তমায়ুঃ স্থিরং মানসঞ্চ 

শ্থিরা নৈব রোগাদয়ো ন স্থিরাণি। 

অপত্যানি শুরঃ শতাদেক এব 
প্রপধাধিকো। লাভগে ভানুপুত্রে ॥ ২৩ 



সপ্তম অধ্যায়। ৩৪১ 

ূর্ধ্যাত্বজে লাতগতে মনুষ্যো৷ ধনী বিতৃষ্ণে! বহুভোগভাগী । 

গীতানুরাগী মুদদিতঃ স্থশীলঃ স চাল্পকালে তবতীব রোগী ॥ ২৪ 
ইতি জ্যোতিঃ-কঃ। 

বলবান্ শনি একাদশভীবগত হইলে মনুয্ের ভাগ্য স্থির, আয়ুঃ (দীর্ঘ) 
এবং মনও স্থির হয়। রোগ শোঁক এবং পুত্রাদি কিন্তু স্থির থাকে না অর্থাৎ 

তাহাকে রোগে প্রায়ই প্রপীড়িত এবং মধ্যে মধ্যে পুত্রশোক প্রাপ্ত হইতে 
হয়। শত লোকের মধ্যে সেব্যক্তি একমাত্র শূর এবং প্রপঞ্চ-পরায়ণ অর্থাৎ 

মাঁয়াপটু, বৈপরীত্যকারী বা বঞ্চনা-পরায়ণ হইয়া থাঁকে ॥ ২৩ 

শনি একাদশ ভবনে থাকিলে মনুষ্য ধনবান্, তৃষ্ণারহিত, বহুভোগবিশিষ্ট, 
গীতানুরক্ত, সন্তষ্টচিত্ত, সুশীল এবং অন্ন বয়সে রুগ্নের ন্যায় লক্ষিত হইয়া 
থাকে ॥ ২৪ 

লাভস্থ-রাঁহুফলম্ । 

চঃ-চিঃ। সদ! গ্রেচ্ছতোহর্থং লভেৎ সাভিমান- 

শ্চরেৎ কিন্করেণ ব্রজেৎ কিং বিদেশম্। 
পরার্থাননরথাঁ হরেদৃধূর্তবনধুঃ 

স্থতোৎপন্তিসৌখ্যং তমো৷ লাতগশ্চেখ ॥ ২৫ 
কুঃ-ক:। ভবেম্মানবে। মানযুক্তঃ সদৈব 

প্রতাপানলৈস্তাপয়েচ্ছক্রবর্গম্। 
স্থতৈঃ কষ্টভাগ গোত্রচিন্তাস্ত্ যুক্তো। 

যদা সৈংহিকেয়ো। নরাণাঞ্চ লাভে ॥ ২৬ 

বলবান্ রা্ছ জ1ভভাবস্থ হইলে জাতক শলেচ্ছসংসর্গে অর্থলাভ ও কিস্কর সহ 
বিচরণ করে (তাহার শয়নে ভোজনে গমনে কিক্করগণ অনুবর্ভা হয়) এবং 
সদা অভিমানযুক্ত (গর্বিত) হয়। সেকি কখন বিদেশ গমন করে? অর্থাৎ 

তাহার বিদেশ গমনের আবশ্যক হয় না। ধূর্তগণের সহিত তাহার মিত্রতা হয়। 

সে অনর্থযুক্ত ও পরন্বীপহারী হয়। লাভস্থ রাঁছু জাতকের সুতোৎপত্তিসৌখ্য 



৩৪২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

হরণ করেন অর্থাৎ সম্তান.হয় না, ষদ্দি হয় তবে স্থুতসৌধ্য থাকে না, পরত 

সম্তানহেতু কষ্টভোগ করে ॥ ২৫ 

বলবান্ রাস লাভগ্থ হইলে জাতক বহুসম্মানযুক্ত ও স্বগোত্রচিস্তাযুক্ত হয় 
এবং স্বকীয় প্রতাপে শক্রগণকে সন্তপ্ত করে। রাজান্ুগ্রহে তাহার সুখসম্পত্তি 

ও সকলার্থ লাভ হয় ॥ ২৬ 

আয়ভাবস্থ-কেতুফলম্ ৷ 

চঃ-চিঃ।  স্ভাগ্যঃ স্বব্ভ্াধিকে। দর্শনীয়ঃ 

স্থগাত্রঃ স্বস্ত্রঃ স্বতেজোহপি তস্য । 

দরে পীড্যতে সম্ভতিদুর্ভগ! চ 
শিখী লাভগঃ সর্বলাভং করোতি ॥ ২৭ 

কু₹কঃ। ভবে পুপ্রচিস্ত। ধনং তশ্য গেহে। 

ভবেজ্জাঠরে তস্য বায়ুপ্রকোপঃ ॥ ২৮ 

বলবান্ কেতু লাঁভস্থ হইলে জাতক সৌভাগ্যশালী, সুবিদ্বান, সুরূপ, 
সুবেশধারী অতএব দর্শনীয় ও স্থৃতেজবিশিষ্ট হয় এবং সর্বপ্রকার ধনরত্ব- 

দ্রব্যাদি লাভ করে। তাহার সন্তাঁনগণ ছুর্ভাগ্যদোষে ও পিশাচার্দি ভয়ে 

পীড়িত হয়, অতএব সে সন্তৃতি-চিন্তায় কাঁতর হইয়া থাকে। তাঁহ|র 
উদরের বাযুদোষজ রোগ হয় ॥ ২৮ 

অথ লাঁভেশ-স্থিতিফলমূ । 

পরাশর-সং। লাভেশে সংস্থিতে লাভে স বাণী জায়তে ঞ্বম্। 
পাণ্ডিত্য-কবিতা৷ চৈব বদ্ধতে চ দিনে দিনে ॥ ২৯ 
প্রাপ্তিস্থানাধিপে রিপফে শ্লেচ্ছসংসর্গকারকঃ। 
কামুকো বনুকাস্তশ্চ ক্ষণিকো। লম্পটঃ সদা ॥ ৩০ 

লাভেশে সংস্থিতে লগ্নে ধনবান্ সাস্বিকে। মহান্। 

সমদৃষ্টি মহাবন্তা কৌতুক চ ভবে সদা ॥ ৩১ 



সপ্তম অধ্যায় । ৩৪৩ 

লাভেশে চ স্থখে পুত্রে নান স্থখসমন্থিতঃ | 

পুত্রবান্ ধাশ্মিকশ্চৈব সর্ধ্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ ॥ ৩২ 
লাভেশে সহজে বিস্তে তীর্থেষু তৎপরো! মহান্। 
কুশলঃ সর্ববকার্যেযু কেবলং শুলরোগবান্॥ ৩৩ 

লাভেশে বষ্ঠতবনে নানা রোগসমন্থিতঃ | 
সর্বং স্থখং তবেত্রস্ত প্রবাসী পরসেবকঃ ॥ ৩3 

লাভেশে সপ্তমে রন্ধে, ভার্ধয তস্য ন জীবতি। 

উদারে গুণবান্ কম্মী মূর্থে। ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৫ 
লাভেশে গগনে ধন্মে রাজপুজ্যো ধনাধিপঃ। 
চতুরঃ সত্যবাদী চ নিজধন্মসমন্থিতঃ || ৩৬ 

লাঁভপতির দ্বাদশভাবে স্থিতির ফল__২৯ হইতে ৩৬ ফ্লোকার্থ স্পষ্ট । 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 

ব্যয়ভাব-বিবেক2 | 

রিপফন্ছে চরখেচরে চরগুহে ছুঃস্থাননাথেহথব1 । 

নান। দেশবনাটনে। হি শনিন| যুক্তেইখবালোকিতে ॥ ১ 

অতঃপর এই পরিচ্ছেদে ব্যয়ভাবোথ শুভাশুভফল লিখিত হইতেছে। 
ব্য়স্থান, চরপাশি ও চরগ্রহযুক্ত কিন্বা সড়াদি ছুংস্থানপতিযুক্ত হইলে, অথবা 

শনি কর্তৃক দৃষ্ট ব! যুক্ত হইলে, জাতকের নানা দেশ ও বনভ্রমণ হয় ॥ ৯ 

ব্যয়েশে পাপসংযুক্তে ব্যয়ে পাপসমন্থিতে । 

পাপগ্রহেণ সংদৃষ্টে দেশাদেশান্তরঃ গতং ॥ ২ 
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ব্যয়েশে শুভরা শি্ছে ব্যয়ক্ষে শুতসংযুতে। 

শুভগ্রহেণ সংদৃষ্টে স্বদেশাৎ সঞ্চরে। ভবে ॥ ৩ 

ব্যয়পতি পাপযুক্ত এবং বায়স্থান পাঁপযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে, নান! দেশ ভ্রমণ 

হয় ॥ ২॥ ব্যয়পতি শুভস্থানস্থ (বা শুভযুক্ত) এবং ব্যয়স্থান টিটি বা 

ষ্ট হইলে, বিদেশ ভ্রমণ করিতে হয় না, স্বদেশেই সঞ্চরণ হয় ॥ ও 

ব্যয়ে মন্দাহি-সংযুক্তে ভূমিজেন সমস্থিতে । 

শুভগৃষ্টে চ সংপ্রাপ্তিঃ পাপযূলাদ্বনার্জনম্ ॥ ৪ 
লগ্নেশে ব্যয়রাশিস্থে ব্যয়েশে লগ্নদংযুতে । 

ভূগুগুত্রেণ সংযুক্তে ধন্মমূলাদ্ধনব্যয়ম্ ॥ ৫ 

শুভেন কন্মনাথেন দুষ্টে যুক্তে ব্যয়েশ্বরে । 

স্বোচ্চ-মিত্র-স্ববস্থে ধন্মমূলাদ্ধনব্যয়ঃ ॥ ৬ 
ব্যয়ভাবে স্বামিযুক্তে শুভদৃষ্টে চ সন্যয়ী। 
কীত্তিমান্ জায়তে মত্ত্যো বিপরীতে বিপর্ধ্যয়ঃ ॥ ৭. 

ব্য়স্থ শনি রাহু মঙ্গল, শুভদৃষ্ট হইলে পাপকার্ধ্য দ্বারা ধনার্জন হয় ॥৪ 
লগ্নপতি ব্যয়স্থ, ব্যয়পতি লগ্রস্থ 'এবং উভয়ের অন্যতর শুক্রযুক্ত হইলে ধর্দাচরণে 
ধনব্যয় হয় ॥ ৫ ॥ শুভগ্রহ কর্মাধিপতি হইয়া! পাপগ্রহের সহিত যুক্ত ঝা 
তৎকর্তৃক দৃষ্ট অথবা স্বীয় উচ্চ বা বর্ণে অবস্থান করিলে ধর্মনকাধ্য বার ধন ব্যয় 
হয় ॥ ৬॥ ব্যয়স্থ-ব্যয়পতি শুভনৃষ্ট হইলে, জাতক সধ্যয়ী ও সৎকীন্ডিশালী হয়। 
আর উহার বিপরীতে অর্থাৎ ব্য়স্থ/ন পাপযুক্ত-ৃষ্ট হইলে, অসদ্বায়ী ও 
অকীত্তিশালী হয় ॥ ৭ 

পারিজাঃ। রিপফস্থানগতে শুতে শুভযুতে সৌনম্যগ্রহাবলোকিতে, 
তন্নাথে বিবলেহরি-নীচগৃহগে বিভ্বব্যয়াভ।বভাক্। 
রিপফস্থে বিবলে বলেন সহিতে রিপফাধিপে বিস্তহা, 

মিশ্রব্যোমচরাম্থিতে তু সকলং মিশ্রব্যয়ং দেহিনাম্॥ ৮ 



সপ্তম অধ্যায়। ৩৪৫ 

শুভগ্রহ ব্যয়স্থ এবং ব্যয়পতি শুভধুক্ত বা দৃষ্ট হইয়া, বিবল, শক্রগৃহস্থ ব! 
নীচস্থ হইলে, জাতকের বিত্ত বায় হয় না। বিবলগ্রহ ব্যয়স্থ এবং ব্যয়পতি 
বলবান্ হইলে বিত্বহানি হয়। শুভাঁগুভ গ্রহযেো গবৃষ্টে সদসদ্ধ্য় কল্পনীয় | ৮ 

ব্যয়েশে বলহীনে বা শত্রনাখযুতেক্ষিতে । 

গুলিকাদি সমাবুক্তে শত্রমূলাদ্ধনব্যয়ঃ ॥৯ 

ব্যয়েশে দারনাথেন বলহীনেন তেন তু । 
ৃষ্টে যুতে বা ক্ররাংশে ভ্ত্রীহেতোর্ধননাশনম্ ॥১০ 
তাদৃশে ব্যয়নাথেহন্সিন্ দৃষ্টে যুক্তেহথবা ভবেং। 
তথাবিধেন ভৌমেন ভ্রাতৃমূলাদ্ধনক্ষয়ঃ ॥ ১১ 

ব্য়াধিপতি হীনবল হইয়া ষষ্টাধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে অথবা 
শনিযুক্ত হইলে শত্রুদবারা ধননাশ হুয় ॥ ৯॥ ছবাদশধিপতি বলহীন হইয়] সপ্তমা- 
ধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে অথনা কুরগ্রহের নব।ংশে অবস্থিতি করিলে 

সত্রীহেতু ধননাঁশ হয় ॥ ১০॥ দ্বাদশাধিপতি হীনবল হইয়া তৃতীয়াধিপতি 
বা মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভ্রাতাঁহেতু ধনক্ষয় হয় ॥ ১১ 

পুত্রভাবেশ্বরেনাপি বলহীনেন সংযুতে। 

ৃষ্টে ব্যয়েশে ক্রুরাংশে পুত্রমূলান্বনব্যয়ঃ ॥১২ 
পিতৃস্থানেশ্বরেণাপি কারকেনাপি বা যুতে। 
ব্যয়েশে দৃষ্টিসন্বন্ধে! পিতৃমূলাদ্ধনক্ষয়ঃ ॥ ১৩ 
এবং মাতৃপযোগেন যুতে দৃক্টে ব্যয়াধিপে ! 
ক্রুরাপ্থিতে ক্ররতাগে মাত্মূলাদ্িনক্ষয়ঃ ॥১৪ 

পঞ্চমাধিপতি ব্লহীন হইগনা ছবাদশ[ধিপতিসহ যুক্ত বা তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
অথব| ক্রুরাংশে অবস্থ/ন করিলে পুত্রহেতু ধননাঁশ হয় ॥ ১২॥ দশমাধিপতি 

বা পিতৃকারকগ্রহের সহিত দ্বাদশাধিপতিঘুক্ত হইলে বা দৃষ্টি্ষন্ধা করিলে 
পিতাহেতু ধনক্ষয় হয় ॥ ১৩॥ চতুর্থাধিপতি দ্বাদশপতিসহ যুক্ত বাঁ তৎবর্তৃক 

প্র--৪5 
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ৃষ্ট হইলে অথব! ক্রু গ্রহযুক্ত বা তাহার গৃহে ব! অংশে অবস্থান করিলে মাতা- 

হেতু ধননাশ হয় ॥ ১৪ 

ধনে ব্যয়ে বা ক্ষিতিজে তথার্কে স্্রীখেটযুক্তে যদ্দি বা বুধেন। 
শ্নেচ্ছনিষাদৈর্গণিকাজনৈশ্চ গান্ধ্বনাদেন ধনব্যয়ঃ স্যাৎ॥ ১৫ 
মন্দে ব্যয়স্থে যদি সৈংহিকেয়েহথবা শিখী যন্য নরস্য সৃতৌ। 
শ্লেচ্ছৈনিষাদৈঃ পরিভুজ্যতে তদ্ধনন্ত বা শক্রজনৈশ্চ হানিঃ ॥১৬ 

মঙ্গল ও রবি, চন্দ্র, শুক্র বা বুধযুক্ত হইয়া! ব্যয়স্থ বা ধনস্থ হইলে য়নেচ্ছ, 
নিষাদ ও গণিক] প্রভৃতি দ্বারা এন্রং নুভ্যগীত ৪ বাগ্ঠাদিহেতুক ধনব্যয় হয় ॥ ১৫ 

শনি, রাছু বা কেতু ব্যয়স্থ হইলে শ্্েচ্ছ, নিষ|দ ও অসভ্য জাতি দ্বারা অথবা 
শক্র দ্বারা ধননাঁশ হয় ॥ ১৬ 

চন্দ্রেণ যুক্তৈঃ সলিলে প্রয়াতি ধনং কুজার্কেণ যুতৈহু তাশে । 
সভার্গবৈস্তৎ পরযোধিতাভিঃ সচন্দ্রজৈস্তরিপুবরগমুখ্যৈঃ ॥ ১৭ 

রবিঃ কুজো! বা রবিনন্দনে। ব। ব্যয়স্থিতশ্চেন্মনুজস্য নূনমূ। 
তদা পিতৃব্যে! নিধনং প্রয়াতি পিহৃঘন! দৃষ্টযুতো৷ ন সন্ভিঃ ॥১৮ 
শুক্রজ্ঞজীব। ব্যয়ভাবসংস্থাঃ পিতুঃ সহোথাঃ স্খীনস্তদ। স্থ্যুঃ। 
ব্যয়ে তমঃ শুক্রযুতোশথব। 'চেশু সমাশতং তদ্য ভবেদুণং বাঁ ॥ ১৯ 

ব্য়স্থ চক্রে জলহেতুক, তদ্রপ রবি ও মঙ্গলে অগ্নিহেতুক, শুক্রে পরস্ত্রীহেতুক 
এবং বুধে শক্রহেতুক ধননাশ হয় ॥ ১৭ ॥ ব্য়স্থ রবি মঙ্গল বা শনি, শুভ গ্রহযুক্ত 

বাদৃষ্ট না হইলে, পিতৃব্য ও পিতৃঘস| হানি হয়। ব্য়ন্থ শুক, বুধ বা 

বৃহস্পতি পাপযুক্ত বাদৃষ্ট না হইলে পিতৃব্য পিতৃঘপার শুভ-্ুখাদি হয়। 
শুক্র ব! রাহ ব্যয়স্থ হইলে জাতক খগণগ্রস্ত হয় অথবা শুক্রযুক্ত রাহ ব্যয়স্থ হইলে 
জাতকের শতবর্ষব্যাপক অর্থাৎ যাঁবজ্জীবনই খণপীড়া ভোগ হয় ॥ ১৮1১৯ 

ব্যয়েইধিসংস্থে ধিষণেহন্নদাতা! সভা গঁবে স্যাম্মখকুম্মনুষ্যঃ | 

সেন্দো প্রপাকৃপ-তড়াগকন্দ। সসোমজে চেৎ কৃষিকর্্মকৃচ্চ ॥ ২৯ 
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বৃহস্পতি ব্যয়স্থ হইলে জাতক জন্রদাতা, তদ্রপ গুক্রে যন্ঞকর্তা, চঞ্জে কৃপ, 
গভীর পুষ্করিণী, দীঘি ও জলহত্রকর্তা এবং বুধে কৃিকর্মনকৎ হয় ॥ ২৯ 

শুভা ব্য়স্থা দ্রবিণং স্থখঞ্চ কুযুঠন কুর্ববন্তি রিপুদগমঞ্চ । 
ক্রুরাঃ খেটাঃ প্রান্তযগাশ্চাধিবীর্দযাঃকুর্বন্তেবাপীথং শঙ্মদগ মঞ্চ ॥২১ 
পঞ্চপনাশং যা্তবশ্যং প্রবাচ্যং পৃচ্ছাকালে জন্মকীলেইথবাঁপি ॥২২ 
যদ দ্বান্শে সূর্য্যতভৌমৌ তবে হাং তন নেত্রপীড়া তমে। বুদ্ধদাচ্যম্। 
যদ সূর্ধ্যচন্দ্রৌ তদা নেত্রঘাতস্তথা ভৌমমন্দো ব্যয়স্থৌ ব্যধত্তঃ ॥২৩ 

ব্যয় শুভগ্রহগণ ধন ও সুখদতা এবং শবক্রপীড়ানিবারক হয়েন। আর 

পূর্ণব্নশালী পাঁপগ্রহগণ সুখদাতা হইলেও শক্রপীড়াদায়ক হয়েন) কিন্ত 
পরিশেষে শক্রগণ ন/শপ্রা্ত হয় এবং ধনসুখাদিরও নাঁশ হয় ॥২১।২২॥ রবি 

ও মঙ্গল ব্যয়স্থ হইলে নেত্রপীড়, তদ্রুপ রাছতে বুদ্ধ দচক্ষুঃ, রবি ও চক্ত্রে এবং 
শনি ও মঙ্গলে নেত্রঘাত হয় ॥ ২৩ 

শুভগ্রহাণাং সম্বন্ধে বায়ে তন্তাবনায়কে। 

দালান মঞ্চং প্রবদেস্ছয়নাদি স্ুখং তথ। ॥২৪ 

ব্যয়েশে শ্বোচ্চরাশিস্থে শুভবর্গমমন্থিতে ॥ 

শুভখেচরস দৃ্টে পধ্যঙ্কশয়নং বদেহ ॥২৫ 

বিচিত্র শয্যাশিয়নং ব্যয়শে পরমোচ্চগে । 

তাগযনাথেন ব! দৃষ্টে মণিরত্ববিভূষিতম্ ॥২৬ 

পাপগ্রহাণাং সম্বন্ধে ব্যয়ে তন্ভাবনায়কে। 

ক্রুরাংশকে ক্রুরদৃষ্টে শয়নাদিস্থখং ন হি ॥ ২৭ 

নীচে ব্যয়ে বা লগ্নেশে শক্রনাথেন বীঙ্ষিতে । 
মন্দমান্দ্যগুসংযুক্তে শয়না দিস্থুখং ন হি ॥২৮ 

ব্য়স্থানে অথবা তদধিপতিগ্রহে শুভগ্রহের সধন্ধ থাকিলে দোলা ও 

পাঁলঙ্কাদিতে গয়নস্ুখ হয় ॥ ২৪ ॥ ব্যঘ়নপতি উচ্চস্থ বা শুভবর্গগত কিন্বা শত- 

(বা যুক্তু) হইলে, (সেই গ্রহের দশায় জ্গিত্য পর্যাঙ্কে শর়জ হয়॥ ২৫॥ 



৩৪৮ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

পরমৌচ্চস্থ ব্যয়পতি, ভাঁগ্যপতিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে, মণিরত্ববিভূষিত পালক্কোপরি 

বিচিত্র শহ্যায় শয়নন্থখ তোগ হয় ॥২৬॥ বায়স্থান বা ব্যয়পতি পাপযুক্ত-ট 

গ্পগ্রহের সন্বন্ধবিশিষ্ট বা কুরাংশগত হইলে, শয়নসুখ ও শয্যাস্থখ উত্তম 

হয় নাঁ॥ ২৭ ॥ নীচস্থ বা বায়স্থ লগ্রপতি, ষষ্ঠপতিতৃষ্ট কিঘ্বা শনি রাঁছু বা গুলিক- 

যুক্ত হইলে শয়নাদি সুখ হয় না ॥ ২৮ 

ভানুব1 কৃশশীতগুব যয়গতে। বিস্বস্ত নাশং নৃপৈঃ। 
ভৌমে! নাশয়তীন্দুজেক্ষিত -যুতে। নানা প্রকারৈধনম্ ॥ ২৯ 
প্রাস্ত্যন্ছে চন্দ্রজে ভূম্থতেন দৃষ্টে যুক্তে বিত্তনাশং তদা স্যাৎ ॥৩০ 

বাক্মীশেন্দুস্থুতা যদি ব/য়গতা বিত্তস্ত সংরক্ষকাঃ। 

সৌম্য শুক্রযুতেক্ষিতে। যদি নৃণাং শহ্যান্তুখং জায়তে ॥৩১ 

রবি ব| ক্ষীণচন্তর ব্যয়স্থ হইলে রাজকে পে বা রাজঘারে, বুধঘৃষ্ ব্যযস্থ মঙ্গলে 
এবং মঙ্গলদৃ্ট ব্য়স্থ বুধে নানীপ্রকাঁরে ধননাঁশ হয় ॥ ২৯৩৪ 

পূর্ণচন্্র, বৃহস্পতি ও বুধ ব্যয়স্থ হইলে, জাতকের বিত্তনাশ হয় না, ধনরত্বা'দি 
সঞ্চিত হয়। শুক্রযুক্ত ঝ।ৃষ্ট ব্য়স্থ বুধে শয্যাস্থখ হয় অর্থাৎ জাতক নিত্য 

উত্তম শয্যায় শয়নস্থ ভোগ করে ॥ ৩১ 

নরকে পতনং ব্রয়াৎ রাহুস্কদযুতে ব্যয়ে। 
বষ্ঠাধিপেন সংবৃষ্টে রন্ধ_নাথেন বা যুতে ॥৩২ 
মন্দাহিধ্বজসংযুতে তু নিধনস্থানাধিপেনান্বিতে । 

রিপ.ফে ছূর্গতিমেতি বষ্ঠপতিন দৃষ্টেহথবা মানবঃ ॥ ৩5 

রাছ ও শনি দ্বাদশস্থানে অবস্থিতি করিয়া যষ্টাধিপতিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
'অথব! অষ্টমীধিপতিযুক্ত হইলে নরকে পতন হইয়া থাঁকে ॥ ৩২ ॥ শনি রাহু ঝ| 
কেতু, ব্যযস্থ হইয়া ষষ্ঠ কিন্বা! অষ্টমপতিযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে, জাতক ছূর্গতি 
প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩ 

দেবেজ্যে কর্মরাশীশে ব্যয়রাশীগতেহপি বা। 

শুভগ্রহেণ সংদৃষ্টে স্বর্গপ্রাণ্ডির্বিষ্যাতি ॥ ৩3 
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বৃহস্পতি দশমে কিখ। দাঁদশে শুভগ্রহ কর্তৃক দুষ্ট হইয়া অবস্থান করিলে 

বর্প্রাপ্তি হইয়া থাঁকে ॥ ৩৪ 

পরাশরসং | 

অথ বহ্ধনযে!গানাহ । 

পশ্চান্পগ্লাৎ কারকাদ্। যদা বা বিত্বদধাদশে | 

পঞ্চমে নবমে বাপি তথা বন্ঠেইপি চাষ্টমে ॥ ৩৫ 
তৃতীয়ৈকাদশে বিপ্র চতুর্ঘে দশমেহপি বা। 
গ্রহসাম্যে তথা বিগ্র একমেকং ছ্বয়ং দ্বয়ম্ ॥৩৬ 

তথা ত্রয়ং হয়ং তিন্টোদিতিরীত্য। নভশ্চরাঃ 

বিত্বে দ্বৌ দ্বাদশে দৌ চ তথা স্যাচ্চ ত্রয়ে ত্রয়ম্ ॥৩৭ 
ইতি ক্রমেণ সাম্যেন বন্ধকারক উচ্যতে। 

শৃঙ্খলাবন্ধ-যোগোশপি জায়তে দ্বিজসত্তম | ৩৮ 
দ্বাদশে দ্বিতয়ে বাপি ত্রিকোণে চাষট-ষষ্ঠগে । 
লাজে ত্রয়ে ব্যোমতৃধ্যে পাপা বৈ বন্ধকারকাঃ ॥ ৩৯ 

তথা তত্তদশানাঞ্চ সন্বন্ধং খলখেটতঃ। 

প্রহারশৃঙ্খলাদিপ্র বন্ধযোগেো ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ 
রাশীনাং রাশীনাথানাং শুভসন্বন্ধকে দ্বিজ | 

তদা নিরোধঃ সংজা তস্তনুপীড়। বিধীয়তে ॥৪১ 

জ্যোভিঃ নিঃ । দশমভবননাথে ব্য়স্থানস্থিতে যদি । 

তদা কারাবরোধঃ স্যাচ্ছুভদৃষ্টে শুভং ভবেৎ ॥ ৪২ 

জন্মলগ্ন বা আত্মকারক হইতে ২য় ও ১২শে, ৫মে ও নবমে, ষষ্ঠে ও ৮মে 

৩য় ও ১১শে এবং চতুর্থ ও দশমে, ইহাদিগের অন্যতম স্থানে গ্রহসাম্যে অর্থাৎ 
এই ছুইটি করিয়া রাশিতে সমসংখ্যক গ্রহ থাকিলে জাতকের শৃঙখলাবদ্ধযোগে 

জন্স হইয়াছে, প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৫৩৮ ॥ উক্তযোগ পাপগ্রহসমুস্তুত 

বা লগ্ভাপেক্ষা অণ্ুভস্থানগণ্ত কিম্বা পাঁপগ্রহের ক্ষেদিসন্বন্ধ প্রাপ্ত হইলে, 
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সেই সেই গ্রহের দশায় ভাহাদিগের সমন্ধীয় অগ্ুভগ্রহের অন্তরে বন্ধনষোগে 
রাজদগুভোগ অনিবার্য । আর শুভগ্রহসমুডৃত বা লগ্নাপেক্ষা গুভস্থানগত 
কিছ! শুভগ্রহের ন্সেত্রাদি-সন্বন্ধ প্রাপ্ত হইলে, সেই সেই গ্রহের দশান্তদশায় 
রাজদগুভোগ না. হইয়া, শরীরগীড়া ('ও বিপদ্) ভোগ করিতে হয়। শুভাশুভ 
গ্রহাদি সম্বন্ধে দণ্ডভোৌগের কাঁরণ উৎপত্তি 'ও পশ্চাৎ কষ্টে অব্যাহতি লাঁভ 
হয়। অণুভসঘন্ধের ন্যুনাতিরেকে লঘু-গুরুদণ্ড কল্পনীয় ॥ ৩৯-৪১ 

ব্যস্থানস্থ দশমপতি পাপগ্রহ, পাঁপরৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইয়! পাপক্ষেব্রস্থ ও 
শুভগ্রহকর্তৃক অবৃষ্ট হইলে কাঁরাবরোধ হয়। আর ব্যয়স্থ কর্পতি পাঁপগ্রহ 
হইয়া শুভদৃ্ট, শুভযুক্ত বাঁ শুভক্ষেত্রস্থ কিম্বা গুভগ্রহ হই! পাঁপযুক্ত পাপদৃষ্ট 
ব1 পাপক্ষেত্রস্থ হইলে কারাবরোধের কারণ উপস্থিত হইয়া বু ছঃখভোগের 
পর পরিক্রাণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪২ ্ 

এস্থলে £দৃষ্টান্তব্বরূপ মণিপুরের নির্বাসিত রাজপুত্র এধর দিংহের জন্মকুণ্ডলী 

দেওয়া গেল । 

শকাবাঃ ১৭৫৯।৭1২৫ 

ইহার পঞ্চম 'ও নবমে একটা 
করিয়া গ্রহ আছে। আবার 

তৃতীয় ও একাঁদশেও একটা 
করিয়! গ্রহ আছে। এই হেতু 

এই জাতকের ছুইটী বন্ধনযোগ 

পড়িয়াছে। কারণ নবমে ও 

পঞ্চমে সমসংখ্যক শ্রহ আছে। 

আবার ভূৃতীয় ও একাদশেও 

সমসংখ্যক গ্রহ আছে। 

অথ ব্যয়ভাঁবে রব্যাদিগ্রহযোগফলং। 

চঃ*চিঃ | রবিদ্বদশে নেত্রদোষং করোতি, 
বিপক্ষাহবে জায়তেহসৌ জয়শ্রী; । 



সপ্তম অধ্যায় । ৩৫১ 

স্থিতিলন্ধয়।! লীয়তে দেহদুঃখং, 

পিতৃব্যাপদো হানিরধ্ব প্রদেশে ॥ ৪5 

রবি ব্যয়ভাবস্থ হইলে জাতকের নেত্রদোষ উৎপন্ন করে। শক্রুসহ যুদ্ধে 
সে ব্যক্তি জয়লক্মী লাভ করে। লাভেচ্ছার বশবর্তী হইয়া একস্থনেই অবস্থান 

করে। পথিমধ্যে চৌরাদিকর্তৃক ভাহার ধনহানি হয়। সে ব্যক্তি পিতৃব্য হইতে 
বিপন্ন হয়; কিন্তু তাহার শারীরিক হুঃখ থাকে না ॥ ৪ 

কুক. রিপফস্থে। দিবস ?রঃ পাপযুতঃ পাঁপসংদৃষ্টঃ। 
কুলজানামপি কুরুতে মনুজানাং গোত্রবাহ্ত্বম্ ॥ 8৪ 

ব্য়স্থ রুবি পাপযুক্ত ও পাঁপৃষ্ট হইলে, মহৎ্কুলোডুত ব্যক্তিও শ্বকুলের 
বহিভূঁত হয় ॥ ৪৪ 

ব্যযুভাবস্থ-চন্দ্রকলমূ । 

চঃ চিঃ | শশী দ্বাদশে শত্র-নেত্রা দিচিন্ত। 

বিচিন্ত্যা সদ সব্ব্য়ো মঙ্গলেন । 

পিত্রাদি-মাত্রাদিতোহন্তরিষাদে। 
ন চাপ্সোতি কামং প্রিয়াল্পপ্রিয়ত্বম্ ॥ ৪1 
ভবতি শশিনি তুঙ্গে ছাদশস্ছে ধনাচ্যো, 
বিপুলযুবতিনাথঃ পুত্রভৃত্যাপিযুক্তঃ ॥ ৪৬ 

চন্দ্র ছাদশস্থানগত হইলে শত্রু হইতে ভয় এবং নেত্রাদির গীড়। উপস্থিত 
হয়। বিবাহাঁদি মঙ্গলকার্য্ে ধনব্যয় হয়। পিতৃব্যকুল, মাতা এনং মাতৃকুল 
হইতে অন্তবিষাঁদ উপস্থিত হয়। দম্পতির মধ্যে পরস্পর অনুরাগ থাকে না 
এবং মনোঁভিলাষও পুর্ণ হয় না ॥ ৪৫ ॥ চন্দ্র তুঙ্গী হইলে জীতক ধনাঢ্য, বনু 
যুবতীনাথ ও পুত্র-ভৃত্যা দিযুক্ত ( এবং স্বক্ষেত্রস্থ হইলে দান্তিক ) হয় ॥ ৪৬ 

ব্যয়ভাবস্থ-কুজফলমূ । 

চঃচিঃ।  শতাক্ষোহপি তু সক্ষতে। লোহঘাতৈঃ 

কুজে ঘাদশ্োোহর্থনাশং করোতি। 



৩৫২ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

মৃষ! কিছ্বদন্তীভয়ং দস্থ্যতো ব।. 

কলিং পারধীহেতুছুঃখং বিচিস্ত্যম্ ॥ ৪৭ 

মঙ্গল ব্যয়ভাবস্থ হইলে জাতকের অর্থনাশ ঘটে। স্বয়ং ইন্ও তাহার 

শন্তরপহারে সক্ষতদেহ হন। ঘাদশস্থ মঙ্গল হইতে মিথ্যালোকাপবাদ, চৌরাদির 

সহিত বিবাদ এবং ভূত্যজনিভ-ছংখ চিত্ত। করিতে হইবে ॥ ৪৭ 

ব্যয়ভাবস্থ-বুধফলম্। 

চঃ চিঃ। নচেৎ দ্বাদশে যন্ত শীতাংশুজন্ম। 

কথং তদগৃহং ভূমিদেবা ভজস্তি | 

রণে বৈরিণে। ভাতিমায়ান্তি কম্মা- 

দ্বিরণ্যাদিকোষং শঠঃ কোইনুভূয়াৎ ॥ ৪৮ 
বুধ দ্বাদশভাবগত না হইলে ব্রাঙ্গণগণ কি প্রকারে তাহার গৃহে সমাগত 

হইবেন? অরাতিনিকর কোন্ ব্যক্তি হইতে ভীতি প্রাপ্ত হইবে। ছবৃত- 

গণই ব। কি প্রকারে তাহার ধনাগার ভোগ করিবে? বুধ ব্যয়স্থ হইলে 

জাতকের গৃহে ব্রাক্ষণবুন্দের সমাগম হয়, শত্রবর্ণ ভীতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার 

ধনের অসঘ্যবহার হয় না» এই ভাব ॥ ৪৮ 

| ব্যয়স্থ-গুরুকফলম্ । 
চঃচিঃ।  যশঃ কীদৃশং সদ্বায়ে সাতিমানে 

মতিঃ কীরদৃশী বঞ্চনা! চে পরেষাম্। 
বিধিঃ কীদৃশোহর্থস্ত নীশো হি যেন, 
্রয়স্তে ভবেয়ুর্ব্যয়ে যস্ত জীবঃ ॥ ৪৯ 

সৎকাধ্যে সগর্কে ব্যয় করিয়া কি প্রকার যশোলাভ হইগ থাকে? অন্ধ 

লোককে প্রতারণা করিবার প্রবৃত্তি কি প্রকার ? 

যে বিধানক্রমে ব্যয় করিলে পরকাল নাশ বা মিথ্যা! ধনক্ষয় হইয়া! থকে, 
সে বিধিই বা কিরপ। যাহার ব্যয়ীস্থনে বৃহস্পতি উপস্থিত, তাহারই কেবল এই 

তিন বিষয় ঘটিয়। থাকে ১ অর্থাৎ বৃহস্পতি ব্যয়স্থ হইলে, জাতকের ইষ্টকার্ধ্যানুষ্ঠান 
প্রীয়ই সফল হয় না, অধিকন্ত কাঁধ্যানুষ্ঠানে অর্থ বৃথ! নষ্ট হয় ॥ ৪৯ 



সপ্তম অধ্যায় । ৩৫৩ 

ব্যয়ভাবস্থ-শুক্রফলমৃ। 
চঃচিঃ | কদাপ্যেতি বিত্তং বিলীয়েত নিত্যং 

সিতো ঘাদশে কেলি সকম্মীশন্মা | 

গুণানাঞ্চ কার্ত্যেঃ ক্ষয়ং মিত্রবৈরং 
জনানাং বিরোধং সদাসো করোতি ॥৫০ 

শুক্র দ্বাদশভাবগত হইলে মনুষ্য কদাচিৎ ধনপ্রাপ্ত হয়; কিন্ত প্রতিদিন 

তাহ বিলীন হইয়া যায়, সে ব্যক্তি ক্রীড়া এবং সৎকর্ম্রজনিত সুখ প্রাপ্ত 

হয়। তাহার গুণ এবং কীর্তির ক্ষয় হইয়। থাকে । সর্বদ। বন্ধজন সহ শক্রভাব 

ঘটে এবং আত্মীয় সহ কলহ উপস্থিত হয় ॥ ৫০ 

ব্যয়ভাবস্থ-শনিফলমূ । 

চঃচিঃ। বযয়স্থে যা সূর্ধযসুনে। নরঃ 
স্যাদশুরোহথব! নিস্ত্রপো! মন্দনেত্রঃ | 

প্রসন্নো বহিনে। গৃহে লগ্রপশ্চ 
ব্য়স্থে। রিপুধবংসকৃদ্ যজ্ঞভোক্ত ॥ ৫১ 

শনি ব্যয়ভাবগত হইলে মন্থুষ্য শূরত্ব-শূন্য অথবা লঙ্জাহীন এবং ক্ষীণ-দৃ্টি 
হয়। সেব্যক্তি পরদেশে প্রফুল্লচিত্ত থাকে ; কিন্তু স্বগৃহে সেরূপ থাকে না।. 

শনি স্বয়ং লগ্নেশ্বর হইয়] ব্যয়ভাবগত হইলে জাতক শক্রহস্তা এবং যজ্ঞফল- 

ভোক্ত। অথব! যক্ঞপ্রাপ্তদ্রব্য টবৈভব বিশি হয় ॥ ৫১ 

ব/য়ভাবস্থ-রাহুফলমূ । 

চ-চিঃ। তমে। দ্বাদশে দীনতাং পার্বশুলং 

প্রযত্তে কৃতেনর্থতামাতনোতি । 
খলৈগিত্রতাং সাধুলোকে রিপুত্বং 

বিরামে মনোবাঞ্থিতার্থস্ত লিদ্ধিম্ ॥ ৫২ 

রাহ ব্যয়ভাবস্থ হইলে জাতক দীনতা প্রাপ্ত এবং পার্শ্শূলযুক্ত হয়। কার্ধ্য- 

সিদ্ধির জন্ত অতি যত্্রশীল হইলেও তাঁহাকে অনর্থ ভোগ করিতে হয় ও শী 

প্র-৮৪৫ 



৩৫৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

কার্ধ্যসিদ্ধি হয় না, পশ্চাতে বহু বিলম্বে মনে।ভিলাষ পুর্ণ হইয়া থাকে । ছূর্জ্ঞ- 
নের সহিত তাহার মিত্রতা ও সঙ্জনের সহিত শক্রতা হয় ॥ ৫২ 

ব্যয়ভাবস্থ-কেতুফলমূ। 

চঃচিঃ। শিখী রিপফগে। বস্তি-গুহাঙ্যি- 
নেত্রে রুজ। পীড়নং মাতুলান্নৈব শরম । 
সদা রাজতুল্যং নরং সন্বয়্যং 
তত্রিপৃণাং বিনাশং রণেহসৌ করোতি ॥ ৫৩ 

কেতু ব্যদ্ভাবস্থ হইলে জাতকের বস্তি, গুহা, অজিব্, '3 নেত্ররোগ হয়। 

মাতৃল-স্থখ থাকে না, কিন্ত সে দ্বয়ং রাজতুল্য, সদ্ধায়ী 'ও যুদ্ধ বিবাদে শত্রগণের 

বিনাশক হইয়া থাকে ॥ ৫৩ 

ব্যয়ন্বামিনে স্থিতিফলম্ । 

পরাসর-সং ব্যয়েশেহরিব্যয়ে পাপী মাতৃমৃত্থ্য-বিচিন্তকঃ | 
ক্রোধী সম্ভানছ্ুঃখী চ পরজায়াস্থ লম্পটঃ ॥ ৫৪ 

ব্যয়েশে মদনে লগ্নে জায়াসৌখ্যং ভবেন্ন হি। 
' ছুর্বর্বলঃ ককরোগী চ ধনবিষ্াবিবজ্জি তঃ ॥ ৫৫ 

ব্যয়েশে দ্বিতীয়ে রন্ধে, বিষুভক্তিসম স্বিতঃ | 
ধাশ্িকঃ প্রিয়বাদী চ গুণৈঃ সর্বৈর্ধঃ স্থুসংযুতঃ ॥৫৬ 
ভার্ধ্ান্বেষী প্রিয়দেষী গুরুদ্বেষী ভবেন্নরঃ। 

ব্যয়েশে সহজে ধর্মে ্বশরীরস্য পোষকঃ ॥ ৫৭ 
ব্যয়েশে দশমে লাভে পুত্রসৌখ্যং ভবেন্নহি। 
মণিমাণিক্য-মুক্তাতিধত্তে কিঞ্চিৎ সমালভেৎ ॥ ৫৮ 
এতত্তে কথিতং বিপ্র ভাবানাঞ্চ ফলাফলম্। 

বঙ্গাবল-বিবেকেন সর্বেষাং ফলমাদিশেৎ ॥ ৫৯ 



সপ্তম অধ্যায় ৩৫৫ 

অথ লগ্রাধিপদ্য বিনিময়যোগফলম্ | 

লগ্লাধীশেহর্থগে চেদ্ধনভবনপতোৌ লগ্নযাতেহ্্থবন্ স্তাদ্, 
বুদ্ধাচার-প্রবীণঃ পরমস্থকৃতকৃণ্ড সারভূপ্তোগশীলঃ | 

ভ্রাতৃস্থানেহঙ্গনাথে সহজভবনপে লগ্নযাতেহল্লবীধধ্যঃ, 
সহ রাজপুজ্যঃ কুলজনম্ৃখদে মাতৃপক্ষেণ যুক্তঃ 1 ৬৬ 

তুর্যেশে ল£যাতে তদনুতনুপতৌ তৃর্যগে স্যাৎ ক্ষমাবান্, 
তাতাঙ্ঞ-রাজকাধ্য-প্রগুণমতিযুতঃ সদ্গুরু-স্বীয়পক্ষঃ | 

লগ্নস্থে সূনুনাথে তনুজপদগতে লগ্রনাথে মনন্ী, 

বিষ্ভাগঙ্কারযুক্তো৷ নিজকুল-বিদ্িতে। জ্ঞানবান্ মানযুক্তঃ ॥ ৬১ 

ষষ্ঠেশে লগ্রযাতে তদনু তনুপতৌ বষ্ঠগে ব্যাধিহীনো, 
নিত্যং দ্রোহাদিসন্তে1 বপুষি সবলবান্ দ্রব্যবান্ সংগ্রহী স্যাৎ। 
মুত্তীশে কামঘাতে মদনসদনপে মৃত্তিগে তাতসেবী, 

লোলং স্বাস্তোহঙ্গনাথো ভবতি হি মনুজঃ লেবকঃ শ্যালকম্ত ॥ ৬২ 
অঙ্গেশে রন্ধ যাতে নিধনগূহপতাবঙ্গগে দ্যুতবুদ্ধিঃ, 
শুরম্টোর্ধযাদিসক্তো নিধনপদমিয়'ভূপতেলেণকতো৷ বা। 
দেহাধীশে শুভস্থে শুভভবনপতো৷ দেহসংস্থে বিদেশী, 

ধন্মীসক্তো নিতান্তং স্থরগুরুভজনে তত্পরো রাজমান্যঃ ॥ ৬৩ 

কন্মস্থে লগ্রনাথে গগনভবনপে লগ্রগে ভূপতিঃ স্যাৎ, 

খ্যাতো৷ লাভে চ রূপে গুরুভজনরতে। লোলুপো। দ্রব্যনাথঃ। 

লাভেশে লগ্মযাতে তনুতবনপতৌ লাতসংস্থে স্থৃকন্মা, 

দীর্থায়ুঃ কৌৌপিনাথঃ শুভবিভবধুতঃ কোবিদ মানব; স্তাৎ।! ৬3 

লাভেশে রিপফযাতে ব্যয়ভবনপতৌ লগ্গেগে সর্ববশক্র- 

বুদ্ধ)াহীনো নিতান্তং কপণতরমতির্রব/নাশী বিলোলঃ ॥ ৬: 
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৩৬০ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

অথ দশমস্ফট-সাধনম্। 

বিঃ-তোঃ। দিন্যদ্ধাস্তরিত1 জন্মনাড়িক নতনাড়িক!। 

পুর্রবাপরাদ্ধে জাতম্ত প্রাক্ পরাখ্যা দিনে ভবেৎ ॥| ৬৬ 

রাত্রেগ্গতঘটা শেষঘটা দিনার্ধ-সংযুতা। 
পর-পুবর্বাতিধা জ্ত্রেয়া রজন্যাং নতনাড়িকা ॥ ৬৭ 

ভানৌ ক্ষয়ধনে কৃত্বা। মধ্যলগ্নং তদ। ভবেৎ। 

অয়নাংশ-বিযুগ লগ্নং সষড়ভং সপ্তমং ভবে ॥ ৬৮ 

অতঃপর তন্বাদি দ্বাদশ ভাবন্ষ,ট-সাঁধনের নিয়ম লিখিত হইতেছে। ছাঁদশ ভাঁবস্ফুট 
সাধন করিতে হইলে অগ্রে লগ্নশ্ষট ও তৎপরে দশমস্ফ নিরূপণ/করিতে হয়। 

নগ্ন্ফট-সাঁধনের নিয়ম ইত্যগ্রে ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে দশমস্ক,ট- 
সাধনের নিয়ম লিখিত হইতেছে । দশমন্ফ,ট-সাঁধনের নিয়ম যথা,-দিবাঁজন্ম স্থলে, 

দিবা পূর্বার্ধে জন্ম হইলে জম্মদিবসীয় দিনমানের অর্ধ হইতে, জন্মদণ্ডপলাদি 
বিয়োগ করিলে যাঁহ1 অবশিষ্ট থ।কিবে, তাহার নাম প্রাউনতনাড়ী। আর দিবা 

পরার্ধে জন্ম হইলে জন্ম দণ্ডপলাঁদি হইতে দিনাদ্ধ হীন করিলে, বিয়োগাঁব- 
শিষ্টের নাম পশ্চান্নতনাড়ী । রাত্রিজন্স স্থলে, রাত্রি পূর্বার্ধে জন্ম হইলে, রাত্রি- 

মানের যত দণ্ডপলাদি গত হইয়াছে, তাহ! দিনা্ধের সহিত যোগ করিলে যাহা 

হয়, তাহার নাম পম্চান্নতনাঁড়ী॥। আর রাত্রি শেষার্দে জন্ম হইলে রাত্রি- 
মানের যত দণ্ডাদ্ি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত দিনার্ধযোগে যাহা হয়, 
তাঁহাকে প্রাঙনতনাড়ী কহে। 

কথিত নিয়মে দিবা ও বাত্রিজন্বস্থলে প্রাঙনত বা পশ্চান্নতনাড়ী নিরূপণ 
করিয়া, তদ্দিবসীয় তাঁৎকাঁলিক রবিস্ফুটান্ুসারে পূর্বপৃষ্ঠার লিখিত দশমন্ফুট 
খণ্ড হইতে, রবিস্ফট-রাশ্যংশনির্দিষ্ট দণ্ডাদি গ্রহণ করত, প্রাঙনতদণ্ হইলে 
তাহাতে বিয়োগ এবং পশ্চান্নতদণ্ড হইলে, তাহার সহিত যোগ করিয়া ( যোগ- 
ফল ৬০এর অধিক হইলে ৬৪ বাদ দিব) যাহা! হইবে, সেই বিয়োগাঙ্ক ঝ| 
যোগাঙ্গ, দশমস্ফুটথণ্ডায় যে রাশির যত অংশের কোষ্ঠায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, 
সেই রাঁশির তত অংশেই দশমস্ফুট নিরূপিত হইয়! থাকে । পুর্বে ১৩৭ পৃষ্ঠার 



সপ্তম অধ্যায় । ৩৬১ 

লগ্রস্ফুটসাঁধনের ও লগ্রন্ফুটের কলা বিকলাদি নিরূপণের যেরূপ নিয়ম লিখিত 

হইয়াছে, দশমস্ফুটথণ্ডান্থুসারে দশমন্কুটসাঁধন ও দশমন্ফুটের কলা বিকলাদি 
নিরূপণও, সেইরূপ নিয়মে করিতে হইবে । 

জায়াম্ফুট )-_গ্রস্ফুটরাশ্াদিতে ৬ রাশি যোগ করিলে যাহ! হয়, তাহাই 

জায়াস্ফটরাহ্ঠাদি নিনূপিত হইয়া থকে । উদাহরণ যথা,_-১৩৮ পৃষ্ঠার লিখিত 
জন্মকুণ্ডলীতে লগ্স্ফুটরাশ্তাদি ৩৯৯৪৬ নিরূপিত হওয়াঁয়। উহাতে ৬ বাঁশি 

যোগে জায়াস্কুটরাহ্ঠঠদি ৯২০৪৬ নিরূপিত হইল। ৩৫০ পৃষ্ঠার লিখিত 

দশমস্ফুটখণ্ডার উপরিলিখিত * হইতে ২৯ অংশ পর্যন্ত, প্রত্যেক রাশির 
ংশকোষ্ঠার লিখিত অস্বগুলি, কাধ্যস্থলে দণ্ড ও পল এবং অংশ ও কল৷ 

বুঝিতে হইবে। দরশমন্ফ্ট আনয়নের উদাহরণ যথা ;--১৩৮ পৃষ্ঠার লিখিত জন্ম- 
কুগ্ডলীর জন্মদণ্ডাদি ৩৮/৩২।৫৮) জন্মদিনমানদগড|দি ২৬1৪৫।৫৮ ১ দিনার্দদওা দি 

১৩।২২।৫৯ রাত্রি-পুব্বার্দে জন্ম, অতএব রাত্রির গতদণ্ডাদি ১১1৪৭) উহার 

সহিত দিনাদ্ধ ১৩।২২1৫৯ যোগে ২৫।৯।৫৯ যাঁহ1! হইল, উহাই পশ্চান্নতনাঁড়ী 

নিরূপিত হইল ।উক্ত জন্মকুণ্ডলীস্থ গ্রহগণের স্ফুট গণনা করিলে রবিস্ফুটরাগ্তাদি 
৭ ১৬1৬)৩+ হয়। এক্ষণে উক্ত রবিস্ফুটান্থুনারে ( সন ১৩১২ সালে জন্ম বলিয়৷ 

দ্বাবিংশতি অয়ন|ংশের ) দশমক্ফুটথণ্ডানন রবিস্ষ,টরাগ্তংশ-নিদ্দিষ্ট বুশ্চিক রাশির 

১৬ অংশ ৬ কলা ৩০ বিকলা য়, অন্ুপ।ত অনুপারে ৪৭ দণ্ড ৪৩ পল ৫ বিপল 

প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে  উহাই রবিরাগ্তংশীয় দণ্ডাদি। অতঃপর ২৫৯৫৯ এই 
উপরোক্ত পশ্চান্নতনাঁড়ীর সহিত উক্ত রবিরান্তংশীয় দণডদি ৪০1৪৩।৫ যোগ 

দিয়। ৬৫।৫৩।৪ হইল। উহা! ৬০এর অধিক হওয়ায় ৬০ বাদ দিয়! ৫1৫৩1৪ যাহা 

হইল, এক্ষণে দেখিতে হইবে উহ। দ্বাবিংশতি অয়নাংশের দশমস্কুটখণ্ডার কোঁন্ 
রাশির কত অংশে আছে । দেখা গেল যে, মেষরাশির ১৬ অংশ হইতে ১৯৭ 

ংশের অন্তর্গত উক্ত অঙ্ক আছে 7 অতএব জান! গেল যে, মেষরাঁশির ১৬ অংশ 

ভুক্ত হইয়া ১৭ অংশের অন্তর্গত দশমস্কট নিরূপিত হইতেছে । অতঃপর ১৬ 

শের পর ১৭ অংশের কত কলাদি ভুক্ত হইয়াছে, ইহ! নিরূপণ করিতে হইলে 

১৬ অংশের অঙ্ক সংখ্যা ৫1৪৮ হইতে ১৭ অংশের অস্কলংখ্য। ৫1৫৮ থাকায়, ৬০ 

কলায় ১০ বৃদ্ধি হইতেছে । অতএব যদি ১০ তে ৬০ কলা! বুি হয় তবে ৫1৪এ 

কত হইবে? ত্ররাশিক নিয়মে জান| গেন যে, ৩০ কল! ২৪ বিকলা বৃদ্ধি 



৩৬২ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

হুইবে; অতএব এক্ষণে জানা গেল যে, পূর্বোক্ত জাতকের দণমক্ষুটরা শ্তাদি 
০১৭।৩০।২৪ হইতেছে । ্ 

? তুর্াদিস্ফ নিরূপণ ;-_দশম্ফ,টরাশ্রাদিতে ৬ রাশি যৌগ করিলে, স্থুখ- 

ভাবস্কুটরা্।দি নিরূপিত হয়। অতএব দশমন্ফুটরাগাদি ০১৭1৩০।২৪ ইহার 
সহিত ৬ রাশি যোগে, তঙ্জ।তকের সুখস্কুটর্ঠ।দি ৬১৭।5০।২৪ ইহাই নিরূপিত 

হইল। . | 
ধনক্ফুট ;- উক্ত তু্য্যম্ফুট হইতে লগ্নক্ফুট হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট 

থাকিবে, তাঁহাকে ৩ দ্বার ভাগ করিয়! যাহা লন্ধ হইবে (অথবা ৬ দ্বারা ভাগ 

করিয়া! লঙ্ধ প্রথম ষষ্ঠাংশের দ্বিগুণ যাঁহ।) তাহ! লগ্রক্ষুটাংশাদির সহিত যোগ 
করিলে ধনস্ফুট নিরূপিত হইবে । অতএব উক্ত তুর্যাস্ফুটরাগ্ঠ!দি ৬।১৭1৩০।২৪ 
হইতে লগরস্ফুটরাহ্ঠাদি ৩1২৪৬ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট রা্টাদি ২।২৬ 

8৪1১৪ হয়; ইহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ অংশাদি ২৮1৫৪1৮ হয়; উহা 

লগ্রন্ষটরাশ্ঠাদি ৩২০৪৬এর সহিত যোগ করিলে যৌগফল ৪1১৯।৪০।৪৮ হয়, 
ইহাই তজ্জ।তকের ধনস্ফুটরা্াঁদি | 

আর উক্ত লব্বতাগফলকে দ্বিগুণ করিয়া লগ্রক্ষুটের সহিত যোগ করিলে 

: (অথব| উক্ত ষষ্ঠাংশের দ্বিগুণ ধনক্ফুটে যোগ করিলে) ভ্রাতুক্ফুট নিরূপিত 
হইবে। অতএর পূর্ব ত্রিতাগলৰ অংশাদি ২৮৫৪৪৮ গুণিত ২, গুণফল 

রা্াদি ১২৭।৪৯।৩৬ ইহার সহিত লগ্রন্ফুটরাশ্টাদি ৩.২০।৪৬ যোগ করিলে, 

যোগফলরাশ্তাদি ৫1১৮1৩৫1৩৬ হয়, ইহাই তজ্জাতকের ভ্রাতিভাবক্ষ,উরাশ্াদি 
নিরূপিত হইল। 

অতঃপর পঞ্চম ও যষ্ট-ভাবক্ষুট আনয়নের নিয়ম লিখিত হইতেছে । জায়" 
স্কট হইতে তুর্য্যম্ষ,্ট হীন করিরা যাহা অবশিষ্ট থাঁকিবে, তাহাকে ৩ দ্বারা ভাগ 
করি, লব্বাঙ্ক তুর্ধ্যস্কূটে যৌগ করিলে (অথবা ত্রাতৃক্ক্টে২ রাশি যোগ করিলে) 
কুতভাবস্ফুট নিক্মপিত হইবে। অতএব জাধাস্র,টরাশ্ঠাদি ৯/২০1৪৬ বিষুকত তুর্যা 
স্কুটরাগাদি ৬১৬।৩০।২৪, অবশিষ্টরাম্তাদ্দি ৩।৩।১৫।৩৬ ; বিভক্ত ৩, ভাগলৰ 
রাশ্তাদি ১১৫।১২) যুক্ত তুরধ্যনুনুসা্তাদি ৬১৭1৩০।২৪) যোগফল-রাশ্যাদি 
২1১৮৩৫।৩৬, ইহাই তজ্জাতকের সুতভাবক্ষ.ট নিরূপিত ভইল। রিপুভীবস্ফুট 

আনয়ন যথা,-_-উক্ত অবশিষ্ট রাশ্যাদিকে দ্বিগুণ করিয়া, ৩ দ্বারা ভাগ করত 
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যাহা/লব্ধ হয়, তাহ! ( অথব| উক্ত ত্রিভাগলব রাশ্যাদিকে দ্বিগুণ করিয়া! ঘাহ 
হইবে তাহ!) তুর্ধাস্ফ,টে যৌগ করিলে রিপুভাবস্ফুট নিরূপিত হইবে । অতএব 
জায়ান্ুট হইতে তুধ্যস্কুটের বিয়োগাবশিষ্ট রাঁশ্যাদি ৩৩/১৫।১৬ গুণিত ২, 
গুণফল ৬।৬।১১।৩২, বিভক্ত ৩, লব্ধদল রাশ্যাদি ২1২১০।২৪ যুক্ত তুর্য্যক্ফুট 
৬1১৭।৩০।২৪, যে|গকল রাশাাদি ৮১৯1৪০।৪৮, ইহাই তজ্জাতকের রিপুভাবস্ফুট 

নিরূপিত হইল। (পূর্ব নিরূপিত ধনক্ষুটে ও রাশি যোগ করিলেও রিপুভাবস্ফুট 
নিরূপিত হয়) | 00000 

এক্ষণে নিধন, ধন্র, আয় ও ব্যয় এই চাঁরিটী ভাবস্ফুট-নিরূপণ যাহা অব- 

শিষ্ট, তাঁহার নিয়ম লিখিত হইতেছে । জগ্জ/দি রিপুভাব পর্যন্ত ছয়টা ভাব- 
স্কুটে প্রত্যেকে ৬» রাঁশি বোঁগ করিলে, যথা ক্রমে জায়াঁদি ব্যয়ভাব পর্য্স্ত ছয়টা 
ভাবস্ফষুট নিরূপিত হয় । অর্থাৎ লগ্রস্ষুটে ৬ রাশি ঘোগে জায়াক্ফুট, ধনম্ফুটে 

৬ রাঁশি বোঁগে নিধনস্ফুট, ভ্রাতৃক্ফষু-ট ৬ রাশি যোগে ধন্মস্কুট, সুখস্ফুটে ৬ রাশি 
যোগে কর্মক্ষুট, পুরক্ষুটে ৬ রাশি যোগে আয়ন্ফুট এবং রিপুস্কুটে ৬ রাশি 

যোগে ব্যয়স্ফুট নিবপিত হইয়া থাকে । অতএব এক্ষণে জাঁনা গেল যে, 

তজ্জাতকের নিধনন্ফুউরাশ্যাদি ১০।১৯।৪০।৪৮, ধর্মস্টরাশ্যাদি ১১1১৮1৩৫1৩৬, 
আয়ক্ফুটরাশ্যাদি ১1১৮1৩৫।১৩ এবং ব্যয়ভাবক্ষ,টরাশ্যাদি ২।১৯।৪-1৪৮ 

স্থধীগণ বিশেষ যত্ব সহকারে গুগ্রূপে লগ্রস্ফ,ট ও দশমস্ষটসাধন শিক্ষার 
.মনোঁষেগী হইবেন। েহেতু এই দুইটা ভাবক্ষ,ট হইতেই অবশিষ্ট দশটা ভাব- 
স্কুটের উৎপত্তি হয়। 

অতঃপর দ্বাদশ ভ।বের সন্ধিস্কুট নিরূপিত হইতেছে। তন্বাদি দ্বাদশ 
ভাবের প্রত্যেকেরই ছুইটী সন্ধি নিরূপিত হয়। গতসন্ধি বা আরম্তসন্ধি 

কিনব! আছ্িসন্ধি এবং এ্যসন্ধি বা বিরামসন্ধি কিন্বা অন্ত্যপন্ধি। যে তাব 

যে রাশির ষত অংশ হইতে আঁরস্ক, সেই অংশ হইতে সেই ভাঁবের উদ্দিতাংশ 
পধ্যস্তকে আরম্তসন্ধি এবং সেই উদ্দিতাংশ হইতে, সেই ভাব যে রাশির যত 

শে শেষ হইবে (অর্থাৎ পরবর্তী ভাবের আরম্তসন্ধির পূর্বাংশ পর্য্যস্ত ) 
তাঁহাকে সেই ভাবের বিরাঁমসন্ধি কহে । 

থে ভাবের সন্ধি নিরূপণ করিতে হইবে সেই ভাবস্ফুট এবং তৎ্পরব্তী 

ভাবক্ষ,ট, উভদের সেচগ মৃত বাশ্যাদি হইবে, তাঁহাকে ২ দ্বাবা ভাগ করিলে, 
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অর্থাৎ তাহার অর্ধেক যত হয়, তাহাই সেই ভাবের সন্ধিক্ষ,টরাশ্যাদি নিরূ- 
পিত হইবে এবং উহাকেই সেই ভাবের বিরামসন্ধি কহে। উদাহরণ যথা--- 

পূর্বোক্ত লগ্নন্ফুটরাঁশ্যাদি ৩।২০।৪৬, যুক্ত ধনস্ফুটরাশ্যাদি ৪1১৯৪০।৪৮ যোগ 
ফল ৮।১০।২৬:৪৮) বিভক্ত ২, লব্ধফলরাশ্যার্দি 81৫;১৩1২৪, ইহাই লগ্নসন্ষি- 
স্কুট নিরূপিত হইল। তত্রপ ধনস্ফুট ও ভ্রাতৃক্ষ,ট-যোগফনার্দে ধনসন্ধি, ত্রাতৃ 
ও স্ুখস্ফুট-যোগফলাদ্ধে ভরাতৃসন্ধি, সুখ ও পুত্রস্ষট-যোগফলাদ্ধে সুখসন্ধি, পুত্র 

ও শক্রস্ফুট-যোগফলার্ধে পুত্রসন্ধি, শত্রু 'ও. জায়াম্ফুট-যোৌগফলার্ধে শক্রুমন্ধি 
নিরূপিত হইয়া থাকে । 

লগ্রপন্ধি হইতে শক্র সন্ধি পর্যন্ত ছয়টা সন্দি্ফুটে, ৬ রাশি যোগ করিলে 
যথাক্রমে জায়াসন্ধি হইতে ব্যয়সন্ধি নিবূপিত হইবে । অর্থাৎ লগ্সন্ধিতে ৬ 

রাঁশিযোগে--জীয়াঁসন্ধি, ধনসন্ধিতে ৬ রাশিযোৌগে নিধনসন্ধি নিরূপিত হয় 

ইত্যাদি । 

আরম্তসন্ধি ও বিরাঁমসন্ধির উদাহরণ ; পূর্বোক্ত লগ্রক্ষুটরাশ্যাপ্দি 
৩।২০1৪৬, লগ্রসন্ধিক্ষ,টরাঁশাদি 8141১৩।২৪, ব্যয়সন্ধিক্ষ,টরাশ্যাদি ৩1৫1১৩।২৪ 

ব্যয়সন্ধিস্কুটরাশ্যাদির পর হইতে আরম্ভ করিয়া, লগনস্ফুটরাশ্যাদি পর্যন্ত, লগ্ 
ভাবের আরস্ুসন্ধি এবং লগ্রস্কটরাশ্যাদি হইতে লগ্ন সন্দিম্ফুটরাশ্যাদি পধ্যস্ত 
লগ্ন ভাবের বিরামসন্ধি ॥ স্তদধীগণ অল্টান্য ভাবের "মারস্ত "৪ বিরামসন্ষি উল্ত 
নিয়মে কল্পনা! করিবেন । পাঠকবর্গের সুখবোধার্থ তজ্জাতকের সসন্ধি দ্বাদশ- 
ভাবস্ফুট পর পৃষ্ঠায় একত্রে লিখিত হইল । কথিত নিয়মে সসন্ধি দ্।দশভাবস্ফুট 
নিরূপণ করিয়া জন্মকুগুলীস্থ গ্রহগণের ক্ষুটান্ুসারে, কোন্ গ্রহ কোন্ ভাবের 
ফলদাত, তাহা! নিরূপণ করনত পশ্চাতে ভাবফল বিচার করিতে হয়। ১২৮ 
পৃষ্ঠার লিখিত জাতকের জন্মকুণ্ডলী ও ভাবকুগুলী-চক্র এবং গ্রহক্ফুট, পর 
পৃষ্ঠায় বিত্তাস্ত হইল) উহ! দৃষ্টে শিক্ষার্থিগণ ভাবকুগুলী প্রস্ততের নিয়ম সহজে 
বুঝিতে পারিবেন। 

আরম্ত-সন্ধির অংশ হইতে আরস্ত করিয়া বিরামসপ্বির অংশ পর্য্যস্ত, উভয় 
সন্ধির অংশযোগে প্রত্যেক ভাবরাশি ৩০ অংশে যুক্ত। উক্ত ৩০ অংশের 
মধ্যে যে গ্রহ অবস্থিত( অর্থাৎ আরম্তসন্ধি হইতে যে গ্রহের স্কুটাংশাদি 
অধিক -প্ররং বিরামসন্ধি অপেশ্ ক্ক,টাংশাদি ন্যুন) সেই এহ সেই ভাবের ফল 
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দতা। আরম্তসন্ধি অপেক্ষা গ্রহস্ফুটাংশ ন্যুন হইলে, সেই গ্রহ পুর্বভাবের 
এবং বিরামসন্ধি হইতে গ্রহস্ফুটাংশ অধিক হইলে পরভাবের ফলদাতা! হয়েন। 

আরম্তসন্ধি হইতে ভাঁবোক্ত ফল ক্রমশঃ বুদ্ধি হইয়া» ভাবসমাঁনাংশে 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ভাবোদিতাঁংশ হইতে বিরামসন্ধিতে, ভাবৌক্ত ফল 
ক্রমশঃ হাস হইতে আরম্ত হইয়া) বিরামসন্ধির চরমাংশে সম্পূর্ণ হাঁস (ফল 
শৃনত। ) প্রাপ্ত হয়। অতএব এক্ষণে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ভাবস্ক,টরাশ্যাদি 
ও গ্রহস্ফুটরাগ্াঁদি, উভয়ের যদি -তুল্যতা হয়, তবেই সেই গ্রহ, সেই ভাঁবের 
সম্পূর্ণ ফলদাঁতী হইলেন। 

লগ্রস্ফকুট--৩২০।৪৬ রব্যাদিগ্রহাণাং স্পষ্টাঃ | লগ্রসন্ধিস্ফুট-_81৫1১৩:২৪ 
ধনম্ফুট-__81১৯1৪০।৪৮ র-__৭1১৬1৬ ৩০ বনসবিক্ষুট-_৫181৮1১২ 

ভ্রাতৃম্ফুট--৫1১৮৩৫।৩৬ | চ-৯।১৮।১৩।১৬ | ভ্রাতিসন্ধিস্ফুট-_ ৬৩1৩ 

সুখস্ফুট--৬।১৭।৩০।২৪ | ম--৯।১৭২৪ সুখসন্ধিস্ফুট-_- ৭121৩ 
পুত্রন্কুট--৭1১৮/৩৫৩৬ | বৃ--৮1২1518৫ পুত্রসন্ধিস্কুট--৮81৮1১২ 
শক্রম্ুট--৮।১৯1৪০ 1৪৮ বৃ--১1৮.১০।৫ শক্রসন্দিস্কুট-_-৯1৫1১৩।২ 
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৩৬৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

অধিপতিত্ববশাদ্ গ্রহাণাং শুভাশুভত্বম্; 

সব্বত্রিকোণেতারো গ্রহাঃ শু ভফলপ্রদাঁঃ | 

পতয়ন্্রিকড়ায়ানাং যদি পাপফলপ্রদাঃ ॥ 

ন দিশস্তি শুভং নৃণাং সৌম্যাঃ কেব্দ্রাধিপা যদ্ি। 
ক্রুরাশ্চেদ শুভং হোতে প্রবলাশ্চোত্তরোত্তরাঃ ॥ 

লগ্রাদ্যয়দ্বিতীয়েশো পরেষাং সাহচধ্যতঃ | 

স্থানান্তরাণুগুণ্যেন ভবতঃ ফলদায়কৌ ॥ 

ভাগ্যব্য়া ধপত্যেন রন্ধে শে। ন শুভপ্রদঃ 

স এব শুভসন্ধাতা লগ্নাধীশোহপি চে ম্বয়ম্ ॥ 

কেন্দ্রাধিপত্যদোষস্ত বলবান্ গুরু শুক্রয়োঃ । 

মারকত্বেহপিচ তয়োম্মীরকস্থানসংস্থিতিঃ ॥ 

বুধস্তদন্গ চন্দ্রোহপি ভবেত্দনু তদ্বিধঃ | 

ন রহ্ধেশত্বদোষস্ত সুধ্যাচন্দ্রমসোর্ভবেও ॥ 

ত্রিকোণন্তাপি নেতৃত্বে ন কন্মেশত্বমাত্রতঃ | 
যদ্ যন্তীবগতৌ বাপি যদ্ যন্তাবেশসংযুতে ॥ 

' তত্ততফলানি প্রবলো প্রদিশেতাং তমোগ্রহো । 

মেষ।দি-ছবাদশলগ্নেষ, গ্রহাণাং শুভাশুভত্বম্। 

মন্দসৌম্যসিতাঁঃ পাপাঃ শুভৌ৷ গুরুদিবাকরো । 
ন শুভং যোগমাত্রেণ প্রভবেচ্ছনিজীবয়োঃ ॥ 

পরতন্ত্রেণ জীবস্ত পাপকন্মীপি নিশ্চিতং | 

কবিঃ সাক্ষান্নিহস্তা স্তান্মারকত্বেন লক্ষিতঃ ॥ 

স্ঙ্গাৎ তয়োনিহস্তারো ভবেয়ুঃ পাপিনো শ্রহাঃ। 

শুভশুভফলান্যেবং জ্ঞাতব্ানি ক্রিয়োন্তবে ॥ 



সগ্ডম অধ্যায় । ৩৬৭ 

জীবশুক্রেন্দবঃ পাপাঃ শুভো শনিদিবাকরৌ | 
রাজযোগকরঃ সাক্ষাদেক এব রবেঃ সবতঃ। 

জীবাদয়ো গ্রহাঃ পাপাঃ সম্তি মারকলক্ষণাঃ | 

বুধস্তত্র ফলান্যেবং জ্বোনি বৃষজন্মনঃ ॥ 

ভৌমজীবারুণাঃ পাপা এক এব কবিঃ শুভঃ 

শনৈশ্চরেণ জীবস্ত যোগো মেবভবো। যথ। ॥ 

নায়ং শশী নিহস্ত। স্যাছুন্মিষৎ পাপনিক্ষলং | 

ভ্ঞাতব্যাশি দীনেশস্য ফলান্যেতানি সুরিভিঃ ॥ 

ভার্গবেন্দুস্থতো পাপ ভুস্ৃভাঙ্গিরসৌ শুভৌ । 

এক এব গ্রহঃ সাক্ষাভূম্থতো৷ ষোগকারকঃ ॥ 

নিহস্ত। রবিজোন্তেতু মানিনো মারকাহবয়াঃ। 
কুলীরসভ্তবস্তৈবং ফলান্যুত্তানি সুরিভিঃ ॥ 

রৌহিণেয়সিতো পাপো কুজজশবৌ শুভাঁবহো । 
প্রভবেৎ যোগমাত্রেণ ন শুভং কুজশুক্রয়োঃ ॥ 

স্ন্তি সৌম্যাদর়ঃ পাপা মারকত্বেন লক্ষিতাঃ | 
এবং ফলানি বেগ্ভানি সিংহে যস্থয জনুর্ভবে ॥ 

কুজজীবেন্দবঃ পাপাঃ এক এব ভূগ্ডঃ শুভঃ | 

ভার্গবেন্দুনহ্থতাবেব ভবেতাং যোগকারকৌ ॥ 

নিহন্তা কবিরন্যেত মারকাস্ত কুজাদয়ঃ | 

প্রতীক্ষেত কলান্যুক্তা ন্েবং কন্ঠাভাবে বুধৈঃ ॥ 

জীবার্কমহিজাঃ পাপাঃ শনৈশ্চরবুধো শুভ । 
ভবেতাং রাজযোগম্ক কারকৌ' চন্দ্রততস্ুৃতো ॥ 

কুজে! নিহন্তিজী বাছ্ভানিঃ পরে মারকলক্ষণা2 | 

নিহস্তারঃ ফলান্যেবং কাব্যে ন তু তুলাভুবঃ ॥ 



৩৬৮ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

শৌম্যভৌমাসিতাঃ পাপাঃ শুভৌ গুরুনিশাকরো । 
সুর্যাচন্দ্রমসাবেব ভবেতাং যোগকারকৌ ॥ 

জীবে। নিহন্তা সৌম্যাছা। হন্তারো মারকাহবয়ঃ | 
তত্ত্ফলানি বিজ্ঞেয়ান্যেবং বুশ্চিকজন্মনঃ ॥ 

এক এব কবিঃ পাপঃ শুভৌ সৌম্যদিবাকরো । 
যোগে। ভাক্ষরসৌম্যাভ্যাং নিহন্তা ভাক্ষরঃ স্থতঃ ॥ 

স্নন্তি শুক্রাদয়ঃ পাপ মারকত্বেন লক্ষিতাঃ 

জ্গীতব্যানি কলান্তেবং চাপজস্ত মনীধিভিঃ এ পাজি 

কুজজীবেন্দবঃ পাপাঃ শুভৌ ভার্গবচন্দ্রজৌ । 
স্বয়ং চৈব নিহন্ত। স্যান্ মন্দ! ভৌমাদয়ঃ পরে ॥ 

তল্লক্ষণ। নিহন্তারঃ কবিরেকঃ স্থযোগকৃু। 

ভ্তাতব্যানি ফলান্যেবং বিবুধৈষৃ গজন্মনঃ | 

জীবচন্দ্রকুজাঃ পাপা একে দৈত্যগুরুঃ শুভঃ । 

রাঁজযোগকরো। ভৌমঃ কবিনশ্চৈব বৃহস্পতিঃ ॥ 

নিহস্তা স্ম্তি সৌম্যাস্। মারকত্বেন লক্ষিতাঃ | 

এবমেব ফলান্যুন্যান্তে তানি ঘটজন্মনঃ ॥ 

মন্রশুক্রাংশুমণ্ডসৌম্য'ঃ পাপা ভৌমবিধু শুভোৌ । 
মহীস্তগুরোর্ধোগে রাজযোগকরে। ভবেঙ ॥ 

ভুস্থতে। মারকেো নৈব মন্দান্য। দ্বপ্তি পাপিনঞ। 
ইত্যুহানি ফলান্যেবং বুধৈস্তু ঝষজন্মনঃ ॥ 

ব্যয়ে সব্ধে গ্রহ! নেষ্টাঃ সূর্ন্যগুক্রেন্দুরাহব2 | 

বিশেষান্নাশকর্তীরো দৃষ্ট৷ বা ভঙ্গকারিণঃ ॥ 



সপ্তম অধ্যায় । ৩১৯ 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 
শাহ) ০(১-_---" 

গ্রহগণের দীপ্ডাঁদি নবভাঁব । 

গ্রহগণ অবস্থান ভেদে নয় প্রকার ভাব ধারণ করিয়! স্ব স্ব দশাকালে ভিন্ন 
ভিন্ন ফল প্রদান করিয়। থাকেন । যথা )-_ 

দীপ্তঃ স্থন্থস্ত মুদিতঃ শাস্তে। হীনোহতিছ্ুঃখিতঃ | 

বিকলশ্চ খলঃ কোপী নবধ। খেচরো৷ ভবেত.॥ ১ 
গ্রহগণ দীর্চ, সুস্থ, মুদিত, শান্ত, হীন, অতিছ্ঃখিত, বিকল, খল ও হি 

এই নয় প্রকার ভাব ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১ 

উচ্চম্থঃ খেচরে! দীপ্তঃ সুস্থঃ স্বক্ষেত্রে মিত্রভে । 

মুদিতে৷ শুভভে শান্তত্বপরে। হীন উচ্যতে ॥ ২ 
স্বীয় উচ্চরাশিগত গ্রহকে দীপ্ত, স্বক্ষেত্রগত ' গ্রহকে সুস্থ, মিত্ররাশিখত 

গ্রহকে.মুদ্দিত, গুতক্ষেত্রগত গ্রহকে শান্ত এবং এই সকল রাশি ভিন্ন অন্ত রাশি- 
গত অর্থাৎ নীচ বা পাঁপগৃহগত গ্রহকে হীনগ্রহ বল! হয় ॥ ২ 

শক্রতে হুঃখনংযুক্তো বিকলঃ পাপসংযুতঃ | 

খলঃ পরাজিতোজ্জেয়ঃ কোপাস্যাদর্কসংযুতঃ ॥ ৩ 

তথ দীপ্তাদিনবভ'ব-ফলমৃ। 

পাকে প্রদীপ্তস্ত ধরাধিপত্যমুৎসাহ-শৌর্যং ধনবাহনঞ্চ | 
্্রপুত্রলাভং স্খবন্ধুপুজ্যং ক্ষিতিশ্বরান্মানমুপৈতি বিদ্যাং ॥ 6 
শক্ররাশিগত গ্রহকে ছুঃখিত, পাঁপগ্রহসংযুক্ত গ্রহকে বিকল, পরাজিত 

গ্রহকে খল এবং হুর্ধ্যকরণ-দগ্ধ গ্রহকে কুপিত গ্রহ বল! হয় ॥ ৩ 

দীপ্ত গ্রহের দশাঁকালে মানবের রাজ্য, উৎসাহ, শৌর্ধ্য, ধন, বাহন, স্ত্রী 

পুত, সুখ, সৃহদ-সম্পান ও রাজসম্মান লাভ হইয়! থাকে ॥ ৪ 

বস্থস্ত খেটন্য দপাবিপাকে সুস্থো নৃপাললব-ধনাদিসৌখ্যম্। 
বিদ্কাবশঃ-প্রাতিমহত্বমুচ্চৈ্দ রা ভূম্যাত্মবজধন্মেতি ॥ ৫ 

প্র--৪৭ 
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সুস্থ গ্রহের দশ।ক'লে মানব স্ুস্থদেহ, রাজা! হইতে ধন, সুখ, বিদ্যা, যশ, 

আনন, মহত্ব, স্ত্রী, পুত্র, ভূমি, অর্থ এবং ধর্লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫ 

মুদরান্বিতস্যাপি দশাবিপাকে বস্তাদিভূগন্বন্থভার্থ ধৈর্্যং | 

পুরাণধন্মশ্রবণাদিগানদানাদিপানান্বরভূষণান্তিং ॥ ৬ 

মু্দিত গ্রহের দশাকালে মানব বশ্বাদি, ভূমি, গন্ধদ্রব্য, পুত্র, অর্থ এবং 

ধৈর্যযলাত করে ও পুরাণাদিধন্ম ও গীতশ্রবণ, দান, পেয় এবং অলঙ্কারাঁদি 

প্রাঞ্চ হয় ॥ ৬ 

দশীবিপাকে স্থখধৈধ্যমেতি শাস্তস্ত ভূপুত্রকলত্রযানং | 

বিভ্ভাবিনোদান্বিত-ধন্মশাস্্ং বহবর্থদেশা ধিপ-পুজ্যতাঞ্চ ॥ ৭ 
শাস্তগ্রহের দশাকালে মনুষ্য সুখ, ধৈর্য্য, ভূমি, পুত্র, কলত্র, যাঁনাদি, বিদ্যা, 

আনন্দ, ধর্মশান্ত্, বহু অর্থ ও রাজমান্ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ 

স্থানচ্যুতিব দ্ধুবিরোধিতা চ হীনম্ত খেটম্য দশাবিপাকে। 

জীবত্যসৌ কুত্মিতহীনবৃত্ত্। ত্যক্তো জনৈ রোগনিপীড়িতঃ স্তাৎ ॥ ৮ 

. হীনগ্রহের দশাকালে মানবের বন্ধু-বিরোধ, স্থাননাশ ও কুৎলিতবৃত্তি 
দ্বার! জীবনাঁভিপাঁত হয় এবং সে জনগণের ছ|রা পরিতাক্ত ও রোঁগনিপীড়িত 

ছয় ॥ ৮ 

দুঃখাছ্িতস্যাপি দশাবিপাকে নানাবিধং ছুঃখমুপৈতি নিত্যম্। 

বিদেশগে! বন্ধুজ নৈর্বি্িহীনশ্ৌরাগ্রি-ভূপৈর্ভয়মাভিশস্তঃ ॥৯ 
দুঃখিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্য অপবাদগ্রন্ত হইয়! সর্বদা নানাবিধ হুঃখ, 

বিদেশ-গমন, বদ্ধুবিয়োগ এবং চৌর, দস্থ্য ও রাজ হইতে ভয়প্রাপ্ড হইয়া 

থাকে ॥ ৯ 

বৈকল্পখেটস্য দশাবিপাকে বিকল্লতাং যাতি মনোবিকারং। 

পিত্রাদিকানাং মরণং বিশেষাৎ স্ত্রীপুত্রযানাম্বরচোরপীড়াং ॥১০ 

বিকল গ্রহের দশাকালে মানবের বিকলতা ও মনোবিকাঁর জন্মে, এবং 

পিতদির মৃত্যু, বাহন ও বক্ত্রাডাব 'ও স্ত্রী, পুত্র 'ও চোর কর্তৃক পীড়িত হয় ॥ ১০ 
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দশাবিপাকে কলহং বিয়োগং খলম্ খেটন্য পিতুর্বিয়োগং | 

শক্রোর্জনানাং ধনভূমিনাশমুপৈতি নিত্যং স্বজনৈশ্চনিন্দ্যঃ ॥ ১১ 

খল গ্রহের দশাকালে মানবের কলহ, বিচ্ছেদে 'ও পিতৃবিয়োগজনিত ছঃখ, 
শত্রবুদ্ধি। ধন ও ভূমিনাশ এবং আত্মীয়জন হইতে নিন্দা হয় ॥ ১১ 

কোপান্থিতস্তাপি দশাবিপাকে পাপং সমায়াতি বন্ুপ্রকারৈঃ। 
বিষ্ভাযশঃন্ত্রীধনভূমিনাশং রাজ্ঞাঞ্চ বিত্তং হরতেহত্ররোগী ॥১২ 

কুপিত গ্রহের দশাকালে মানবের নানাপ্রকারে পাঁপসঞ্চয় এবং বিস্তা, 

বশ, স্ত্রী, ধন, ভূমিনাশ এবং রাজারও ধন অপহৃত হয় এবং সে ব্যক্তি পীড়া 
ভোগ করে ॥ ১২ 

গ্রহাঁণাং যড়ভাঁবাঃ | 

লজ্জিতো গর্বর্বিতশ্চৈব ক্ষুধিতস্তৃষিততস্তথা । 
মুদিতঃ ক্ষোভিতশ্চৈব যড়ভাব! পরিকীত্তিতাঃ ॥ ১৩ 

পুক্রগেহগতঃ খেটো রাহুকেতুযুতো ভবেৎ। 
রবিমন্দকুজৈযু'ক্তে। লভ্জিতো গ্রহ এব চ॥ ১৪ 
তুঙ্গস্থানগতে' বাপি ত্রিকোণেহপি ভবেওপুনঃ। 
গর্ধিতঃ স নিগদিতো মুনিভিঃ কৃতনিশ্চয়েঃ ॥ ১৫ 

শক্রগেহী শক্রযুক্তে। রিপুদুষ্টো! তবেদ্যদি | 
ক্ষুধিতঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ শনিযুক্তো। যথা তথা ॥ ১৬ 

জলরাশে স্থিতঃ খেটঃ শক্রণা চাবলোকিতঃ | 

শুভর্জীঞ্ ন পশ্যন্তি তৃষিতঃ স মুদাহৃতঃ ॥ ১৭ 
মত্রগেহী মিত্রযুক্তো মিত্রেণ চাবলোকিতঃ | 

গুরুণা সহিতো যশ্চ মুদিতঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৮ 

রবিণা সহিতো যশ্চ পাপাঃ পশ্যস্তি সর্ব । 

ক্ষোভিতং তং বিজানীয়াচ্ছক্রণী যদি বীক্ষিতঃ ॥ ৯৯ 
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জ্যোতির্ব্দগণ কীর্তন করিয়াছেন যে, জন্মকুণ্ডলীতে ভিন্ন ভিক্প স্থানে 

স্থিতি এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের দৃষ্টি ও সংযোগ বশতঃ গ্রহগণের লঙ্জিত, গর্বিত, 

ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত, মুদি ত এবং ক্ষোভিত এই ছয়টী ভাব বা অবস্থা হয়। অবস্থার, 

ভিন্নত। হেতু গ্রহগণের ফলেরও ভিন্নতা হইয়! থাকে ॥ ১৩ 
লজ্জিত--কোন গ্রহ লগ্নের পঞ্চমস্থ হইয়। রাঁহু বা কেতু, মঙ্গল, রবি কিছ! 

শনিসহ সংযুক্ত থাকিলে লজ্জিত হন ॥ ১৪ | 

গর্বিত কোন গ্রহ তুজস্থানগত হইয়া জন্মলগ্ন হইতে কোণ হইলে 
তাহাকে গর্বিত গ্রহ মধ্যে গণা করা যায় ॥ ১৫ 

ক্কুধিত- শত্রগৃহস্থ কোন গ্রহ শক্রসংযুক্ত বা শত্রৃ্ট হইলে তাহাকে ক্ষুধিত 
কহে। শনিসহ সংযুক্ত গ্রহ শত্রক্ষেত্রগত না হইলেও ক্ষুধিত শব্দের বাঁচ্য ॥ ১৬ 

ভূষিত__গুভ গ্রহের দৃট্টিবিবর্জিত কেবল পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইয়া 

জলরাশিগত হইলে তাহাকে তৃষিত কহে । (কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন রাঁশিকে 
জলরাশি কহে) ॥ ১৭ 

মুদিত- বৃহস্পতি স্হ সংযুক্ত কোন গ্রহ মিত্র ক্ষেত্রস্থ হইয়! মিত্রযুক্ত বা 
মিত্রনৃষ্ঠ হইলে তাহাকে মুদিত কহে ॥ ১৮ 

ক্ষোভিত_কোন গ্রহ রবিসহ একরাশিস্থ হইয়া! পুনঃ কোন পাপ বা শত্র" 

গ্রহ কর্তৃক সংঘৃষ্ট হইলে তাহাকে ক্ষোভিত কহা যাঁয় ॥ ১৯ 

অথ যড়ভাবস্থগ্রহাণং ফলষ্। 

যেষু যেষু ভাবেষু চগ্রহাস্তিষ্টন্তি সর্ববথ|। 
ক্ষুধিতো৷ ক্ষোভিতে। বাপি স নরো ছুঃখভাজনঃ ॥ ২০ 

এবং ক্রমেণ বোদ্ধব্যং সব্বভাবেষু পণ্ডিতৈঃ। 
বলাবলবিচারেণ বক্তব্যঃ ফলনির্ণয়ঃ ॥ ২১... 

অন্যোন্তঞ্চ যদা যুক্তং ফলমিশ্রং বদেত পুনঃ । 
বলহীনে তথ! হানিঃ সবলে চ মহাফলম্ ॥ ২২ 

ক্ষুধিত এবং ক্ষোভিত গ্রহ যে ভাবে অবস্থান করেন, সেই ভাবজনিত 
ফলের বিন্ুশ করিয়া থাঁকেন। গর্বিত ও মুদ্দিত গ্রহ আপনার অধিষ্ঠিত 
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ভাবের পুষ্টিসাধন করেন। এইরূপে পণ্ডিতবর্গ পিতৃনভ্রাতাদদি প্রত্যেক 

ভাঁবগত গ্রহের অবস্থা বিবেচনা করতঃ তত্তৎ ব্যক্তির শুভাশুভ ফল বিচার 

ক্ুরিয়া বলিবেন। ফল নির্ণয়কাঁলে গ্রহগণের বলাঁবল বিশেষরূপ বিচার 

ঈরিয়াই ফল বল! কর্তব্য ॥ ২০--২২ 

কণ্মন্থানে স্থিতে। যস্ লজ্জিতস্তৃষিতস্তথ! । 

স্কুধিতঃ ক্ষোভিতো। বাপি স নরঃ দুঃখভাজনঃ ॥ ২৩ 

স্থতস্থানে ভবেদ্ যস্ লঙ্জিতো গ্রহ এব চ। 

স্থতনাশো৷ ভবেন্তদ্য একস্তিষ্ঠতি কেবলম্ ॥ ২৪ 

ক্ষোভিতস্তুষিতশ্চৈব সপ্তমে যস্য বা ভবে । 

ভ্রিয়তে তস্য নারী চ সত্যমানুপ্ধিজোত্তম ॥ ২৫ 

যাহার জন্মকুণগলীতে দশমগৃহে লজ্জিত, তৃমিত, ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত 

গ্রহ অবস্থান করেন, সে ব্যক্তি দরিদ্র হইবে । লজ্জিত গ্রহ পুভ্রভাবে অবস্থিত 
থাকিলে পুভ্রনাশ করেন; ক্ষোভিত বা তৃষিত গ্রহ সপ্তমভাবগত হইলে 

মন্ুষ্যের পত্বী জীবিত রহে না ॥ ২৩-২৫। 

গর্বিত গ্রহের দশায় মনুষ্য নৃতন গৃহ এবং উগ্ভানজনিত স্থুখ এবং 
নৃুপতির তুল্য সম্মান ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং সর্বদ। অর্থ লাঁত করে। মুদিত 
গ্রহের দশায় বৃহৎ ঝাসগৃহ-নিম্্ীণ, বসন, ভূষণ, ভূসম্পত্তি, স্ত্রীজনিত স্থুখের 

উৎপত্তি ও বুদ্ধি বিগ্ার প্রকাশ পায়। লক্িত গ্রহের দশাঁবশে মন্ুষ্যের 

রতিক্রীড়ায় বিরাম ঘটে, বুদ্ধির ক্ষয় হয়, পুত্রের পীড়া হয়, পরনিন্নাীফলাদি 

পাপকথায় আনন্দ জন্মে, শুভকথায় অরুচি হয়। ক্ষোভিত গ্রহের দশায় 

মন্ুষ্যের দারিদ্র্য ঘটে, ধন ক্ষয় হয় এবং রাজ?কাপে ধনাগম হয় না। ক্ষুধিত 

গ্রহের দশায় শোক মোহাদিজনিত সম্ভাপ উপস্থিত হয়, মানসিক দু খে শরীর 

ক₹শ হয়, আখ্মীয়বর্গের নহিত কলহ ঘটে। তৃষিত গ্রহদশায় নানাবিধ রোগোৎ 

পত্তি, ছুষ্টকার্য্যে অধিকার জম্মে, আত্মীগ্রজনের নিন্দীবশতঃ ভর্থক্ষয় ও শরীর 

কুশ হয়। 
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অথ গ্রহাণাং শয়নাদি-ছ্বাদশাবস্থামাঁহ । 

 শয়নধ্োপবেশঞ্চ নেত্রপাণিঃ প্রকাশনম্। 

গমনাগমনঞ্াথ সভায়াং বসতিস্তথ ॥ 

আগমে। তোজনঞব নৃত্যলিপ্স৷ চ কৌতুকম্। 

নিদ্রা গ্রহাণাং চেষ্টা চ কথয়ামি তবাগ্রতঃ ॥ ২৬ 

১ শয়ন, ২ উপবেশন, ৩ নেত্রপাণি, ৪ প্রকাশ, ৫ গমন, ৬ আগমন, ৭ 

সভা, ৮ আগম, ৯ ভোজন, ১০ নৃত্যলিগ্পা, ১১ কৌতুক এবং ১২ নিন্দা) গ্রহ- 
গণের এই ছ্বাদশটী অবস্থা আছে ॥ ২৬ 

এক্ষণে গ্রহগণের শয়নাদি অবস্থা নির্ণয় করিবার প্রণালী লিখিত হুই- 
তেছে ;_-জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহগণ যে নক্ষত্রে অবস্থিত সেই নক্ষত্রসংখ্যা, গ্রহ- 

খ্য।, এবং গ্রহস্ফুটের বর্তমান অংশসংখ্যা, এই তিনটা রাশি পরস্পর গুণ 

করিবে। গুণফলে ইষ্টদণ্ড, জন্মনক্ষত্র এবং প্গ্রসংখ্যা যোগ করিয়| যোঁগ- 

ফলকে ১২ দ্বারা ভাগ দিবে । ভাগশেষ অস্কে (র্থাৎ ১ থাকিলে শয়ন, ২ 

থাকিলে উপবেশন ইত্যাদি ক্রমে ) শয়নাঁদি অবস্থা নির্দীত হইবে ॥ 

বৃহৎ পাঁরাশরীতে লিখিত আছে 

যস্মিনূক্ষে স্থিতঃ খেটস্তেন তং পরিপুরয়েু। 

পুনরংশেন সম্পৃধ্য স্বনক্ষত্রং নিয়োজয়েছ ॥ 

জাতদগ্ং তথা৷ লগ্রমেকীকৃত্য সদ। বুধঃ | 

রবিণা হরতে ভাগং শেষং কাধ্যে নিয়োজয়েত ॥ 

মূল শ্লোকের সহিত এই শ্নকছ্য়ের অর্থের কোন পার্থক্য নাই। গ্রহসংখ্যা 
স্থলে রবি চন্দ্র প্রভৃতি নবগ্রাহের যথাক্রমে ১১২ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্ক গ্রহণ করিতে 

হয় । যথা, রবি হইলে ১, ষুধ হইলে ৪, শনি হইলে ৭ ইতাঁদি। কোন গ্রহ 
৮ অংশ ২০ কলায় অবস্থিত আছে, সুতরাং ৯ তাহার বর্তমান অংশসংখ্যা ; কারণ 

গ্রহ ৮ অংশঙ্থাঁন উত্তীর্ণ হইয়া নবম অংশে অবস্থিত । ইঠ্টদও স্থলেও উক্তরূপে 

বর্তমান দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ অংশ শব্দে নবাংশ কানা করেন, 
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কিন্তু সে অর্থ সমীচীন বলিয়? বোধ হয় না। অতঃপর পাঠকবর্গের স্থবিধার্থ 

পরপৃষ্ঠে শয়নাগ্তা বস্থা। নির্ণয়ের একটা চক্র দেওয়া হইল। 

 গ্রহাঃ কে 

১ ০ বে ০ ৯ ১ ০০০১ 

গ্রহসংখ্য 

নক্ষত্রসংখা। 

স্থিত্যংশ সংখ্যা 

গুণফল 

ইষ্টদও 

জাতনক্ষত্র 

লগ্রসংখ্য। 

যোগফল 

রবিতষ্টশেষ ৬1 ৬ ৩1 ২] ১০ 

শয়নান্ভাবস্থা আ)])আ | নে'উ | নু 

অথ সব্বভ।ব-ফলম্ । 

- শুভগ্রহগণ জন্মকুগুলীতে শয়নাদি যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না' কেন 

নির্বিশঙ্কাচত্তে নিত্য তাহার (জাতকের) শুভফল কল্পনা করিবে । পাপগ্রহ- 

গণ ভোজনাদি অবস্থা চতুষ্টয়ে অবস্থিতি করিলে জাতকের সর্বপ্রকারে অনিষ্ট 

চিন্তা করিবে। এ বিষয়ে অন্ত কৌন বিচারের প্রয়োজন নাই। িদ্রাবস্থা- 
গত পাপগ্রছের অনিষ্ফল-দাতৃত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কয়েকটা 
তাহার প্রতিপ্রসব লিখিত হইতেছে । নিদ্রিত পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিলে 

শুভফল প্রদান করেন। উক্ত জায়াস্থনগত নিদ্রিত পাপগ্রহের প্রতি অন্ত 
পাপগ্রন্ের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে কদাঁপি শুভ হয় না। 
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পাপগ্রহগণ নিদ্রাবস্থায় কিম্বা শয়নাবস্থায় সুতস্থানে থাকিলে শুভফল 

প্রদান করেন, এ বিষয়ে অন্ত বিচারের প্রয়োজন নাই। 

নিদ্রা কিম্বা শয়নাবস্থাগত কোন পাপগ্রহ মৃত্যুস্থানে অবস্থান করিলে নৃপতি 

কিন্বা অন্ত কোন ব্যক্তি হইতে জাতকের অপমৃত্যু হইবে। কিন্তু উক্ত মৃত্যু- 

সথানগত গ্রহের প্রতি কোন শুভ গ্রহের যৌগ ব! দৃষ্টি থাকিলে মৃত্যু হইবে 
বটে, তবে গঙ্গ।জলে মৃত্যু হইবে এই মাত্র বিশেষ। 

শয়ন কিন্বা' ভোজনাবস্থায় অবস্থিত কোন পাপগ্রহ কর্ধস্বানগত হইলে 

কন্মবৈকল্য এবং নানাঁহঃখ উপস্থিত হয়। 

কৌতুক ব! প্রকাশ অবস্থাগত নিশানাথ দশমস্থ হইলে নির্বিশক্কচিত্তে 
রাঁজযেগ কীর্তন করিবে। এই প্রকার গণছব বলাবল বিচার করিয়াই সর্ব" 
ভাবগত শ্তভীশুভ নির্ণয় করিতে হয়। 

জন্মকালে স্র্য নেত্রপাণি অবস্থায়, জন্মলগ্ন হইতে কর্মে বা ত্রিকোণে 

অবস্থিতি করিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। প্রকাশ অবস্থায় সপ্তম বা 

পঞ্চমস্থানে অবস্থিতি করিলে পুন্র মৃত্যুপথ প্রাপ্ত হয়। রবি উক্ত প্রকাশ অব. 

স্থায় ্বাদশে, সপ্তমে বা দশমে থাকিলে পতীবিয়োগ ঘটে। 

হূর্ধ্য ভোজন অবস্থায় জন্মলগ্ন হইতে নবমস্তানে থাকিলে পুণ্যকার্ম্যে বাধা 

প্রদান করেন। রবি কৌতুক অবস্থায় বৈরিগৃহে (ষষ্ঠে ) থাকিলে শেত্রবিনাশ 

এবং সপ্তম কিন্বা পঞ্চমভাবে থাকিলে স্ত্রীপুত্রহানি ও লিঙ্গরোগের উৎপত্তি 
হয়। 

চন্দ্রের শয়নাদি দ্বাদশাবস্থার ফল শুরুপক্ষে শুভ এবং কৃষ্ণপক্ষে অণ্ডভ। 

চন্দ্র শুরুপন্গে বলবান্ এবং কৃষ্ণপক্ষে বলহীন হ'ন, সুতরাং ক্ষীণচন্ত্রই সর্বত্র 
অণ্তভ । কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্ষীণ এবং শুর্লাষ্টমী হইতে 
কৃষ্ষ্টমী পর্ষ্ত্ত চন্দ্রকে অক্ষীণ কহ। যায়) সুতরাং এস্থলে শুরুদলস্থ: চক্র 
শবে অক্গীণ চন্ত্রকেই উল্লেখ কর! হইয়াছে, কেবল শুরুপক্ষীয় নহে । 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 
80৬ ওরা ০ (0 ২ যাহারা 
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রাজযোগ। 

আর (00 পপ 

গ্রহাণাঁং চতুবিধ-সম্বন্ধ-কথনম্ । 

পরাশরসং। প্রথমঃ স্থানসম্বন্ধে৷ দৃষ্টিজন্ত দ্বিতীয়কঃ। 
তৃতীয়স্তেকতো৷ দৃষ্টিঃ স্থিত্যেকত্র চতুর্থকঃ ॥১ 

অন্যোন্যরাশিস্থিতত্বং প্রথমঃ, 

পরস্পর দৃষ্টিসন্বন্ধো দ্বিতীয়ঃ। 
একতর স্টথিত্যন্য তর-দৃষ্টি-সম্বন্ধ- 
স্ৃতীয়ঃ সহাবস্থানরূপশ্চতুর্ঃ ॥২ 

ইতি লঘুপা রাশরীন্টাকা য়াম্। 
গ্রহগণের চতুবিধ সম্বন্ধ নির্ণয় )-_গ্রহগণ পরম্পর স্বীয় ্বীয় ক্ষেত্র পরি- 

বর্ন করিয়া অবস্থিতি করিলে, উহাকে প্রথম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব| বিনিময়-সম্বনধ 

কহে। যথা রবির গৃহে বৃহস্পতির এবং বৃহস্পতির গৃহে রৰি অবস্থান করিলে 
প্রথম প্রকার সম্বন্ধ হয়। গ্রহগণ পরস্পর পূর্ণদৃষ্ট হইলে, দ্বিতীয় সম্বন্ধ হয়। 
মঙ্গলের চতুর্থে শনি ও শনির দশমে মঙ্গল এবং অন্তান্ত গ্রহের পরম্পর সপ্ুমে 

স্থিতি, ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় সন্ধ হইবে না । যথ! ১নং কোঠ্ীতে কর্ষটি্ চ 
মকরস্থ শনিসহ এবং কন্যান্থ রানু মীনস্থ রবি, বুধ ও বৃহস্পতিসহ দ্বিতীয় সম্বন্ধ 
করিয়াছে । ২নং কোম্ঠীতে বৃষস্থ বৃহস্পতি বৃশ্চিকস্থ চন্জ্রসহ দ্বিতীয় সম্বন্ধ 

করিয়াছে (৪৫ ও ৪৭ পৃষ্ঠ| দেখুন )। উভয় গ্রহের মধ্যে একটা গ্রহ অপর- 
গ্র-৪৮ 
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টাকে দেখিবে কিন্তু নিজে তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইবে না, এই উভয় গ্রহের মধ্যে 
একটা অপরের ক্ষেত্রস্থ হওয়া প্রয়োজন । যেমন মঙ্গল, রবির ক্ষেত্র সিংহে 
অবস্থিত হইয়া বৃশ্চিক কিনব মীনস্থ রবিকে দৃষ্টি, করিতেছেন * কিন্তু রবি 
মঙ্গলকে দেখিতেছেন না । কিম্বা শনি মেষে কিন্ব। বৃশ্চিকে অবস্থিত হইয়! 

স্বক্ষেত্র মকররাশিতে অবস্থিত বৃহস্পতিকে দৃষ্টি করিতেছেন। ইহীকেই 
তৃতীয় সন্ধ কহে। এক রাশিতে পরম্পর যুক্ত (বা এক গ্রহের বর্ণগত ) 

গ্রহের চতুর্থ সব্ন্ধ হয়। যথা ১নং কোষ্ীতে রবি, বুধ, কেতু ও বৃহস্পতি 
এই চতুর্থ প্রকার সম্বন্ধ করিয়াছে ॥ ৯ 

পরাশরসং। লক্গনীস্থানং ত্রিকোণঞ্চ বিজ্ুস্থানঞ্চ কেন্দ্রকম্ ॥ 
তয়োঃ সম্বন্ধমাত্রেণ রাজযোগাদিকং ভবে ॥ ২ 

অথ যোগফলং ব্রমে। জ্ঞাতব্যঞ্চ বিশেষতঃ । 

কেন্দ্রপুত্রেশয়োবোগে যোগোহমাত্যাভিদে। ভবেৎ ॥৩ 

মন্ত্রেশোহমাত্যতাং যাতি সপ্তমাধীশযোগতঃ । 

কন্মেশম্য তু যোগেন রাজসাচিব্যতামিয়াৎ ॥ ৪ 

এই অধ্যায়ে বৃহৎ পারাশরীহোরা এবং লঘুপারাশরী গ্রন্থ হইতে পার!" 

শরীয় রাজযোগ লিখিত হইতেছে । নিয়লিখিত রাঁজভোগ প্রভাবে রাজবংশো- 

স্তব ব্যক্তির রাজ্য প্র।প্তি এবং সাধারণ সম্বন্ধে, সংসারে শেঠ সন্ত্রমযোগ অর্থাৎ 

সম্মান, ধন, সুৈর্ধধ্য, প্রতুত্ব, উচ্চপদ ও ভূসম্পত্তিযোগ কল্পনীয়। রাঁজযোগের 

প্রাবল্য অনুসারে কদাচি রাজবংশোদ্ুৰ না হইলেও রাঁজ্যাধিকা রী হয়। 

ত্রিকোণ- -লগ্নের ৯ম ও ৫ম লক্গীগ্থান অর্থাৎ রাজগ্রী এবং লগ্ন, ৪র্থ, ৭ম, ১০ম 

বিষ্ণস্থান। ত্রিকোণ ধননামে ও কেন্দ্র প্রতাপ নামে অভিহিত॥ এই কেন্দ্র 

কোঁণপতির সন্বন্ধই ধন ও প্রতাপের সম্বন্ধ, অর্থাৎ পালনবর্তৃত্ব শক্তিসহ সম্পত্তির 

যোগ হইলে, বিশেষ ভাগ্যযোৌগ হয়, ইহাই পরাঁশর মুনির অভিপ্রেত যৌগ ॥ ২ 

কেন্ত্রপতির সহিত পঞ্চমপতির চারি প্রকারের অন্যতম সম্বন্ধে অমাত্য 

ধোঁগ ব৷ প্রধান কর্মচারীযোগ হয়। উহার মধ্যে লগ্ন ও পঞ্চমপতি অপেক্ষ। 
চতুর্থ ও পঞ্চম্গরতি, তেদপেক্ষা সপ্তম ও পঞ্চমপতির, তদপেক্ষ। দশম ও পঞ্চমপতির 

সন্বন্ধমমূখ ঞ্ষোগ উত্তরোত্বর প্রবল ॥ ৩।9 



অব্টম অধ্যায়। ৩৭৯ 

পারিজাতাদদিকে তৌ চ তদা, তৎ প্রবলং ভবে । 

কেন্দ্র-ধশ্মেশয়োর্ধোগে রাজ! বৈ রাজবন্দিতঃ ॥ ৫ 

উক্ত কেন্দ্র ও পঞ্চমপতি পারিজাঁতাঁদি বর্গবলে বলী হইলে রাঁজযোগসমুখ 

ফলের প্রাবল্য অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিত্ব ( ব। প্রধান কর্মচারিত্ব) কল্পনীয়। কেন্ত্র- 

পতির সহিত নবমপতির চারি প্রকারের অন্ততম সন্বন্ধভেদে সম্রাটযোগ, রাঁজ- 

যোগ ও উচ্চপদস্থযোগ হয় ॥ ৫ 

লঘুপারাশঃ ৷ কেন্দ্র ত্রিকোণপতয়ঃ সম্বন্ধেন পরস্পরম্। 
ইতরৈরপ্রসক্তাশ্চেদ্বিশেষ-ফলদায়কাঃ ॥৬ 

কেন্দ্রত্রিকোণনেতারো দোষযুক্তাবপি ন্বয়ম্। 
সম্বন্ধমাত্রাদ্লিনৌ ভবেতাং যোগকারকোৌ ॥ ৭ 

কেন্দ্র-কোণপতির সন্বন্ধযৌগে যে রাজযোগ কথিত হইল, যদি কেন্দ্রকোণ- 
পতি, ৩য়, ১১শ, ৮ম বা ষষ্ঠটপতির সন্বন্দী না হয়েন, তবেই সেই রাঁজযোগোখ 

ফলভোগ হইবে, কিন্তু ত্রিষ্ড়ীয়াষ্টমপতির সন্বন্ধী হইলে রাঁজযোগাদি হইবে না ২৬ 

আর যদি কেন্দ্র কোণপতি স্বয়ং দৌনঘুক্ত হয়েন, অর্থাৎ কেন্দ্র বা কোণপতি 

হইয়া, পুনঃ ষড়াঁদি ছুংস্থানের অধিপতি হয়েন, অথব! শুভগ্রহ কেন্দ্রপতি হইয়। 
কোণপতির সম্বন্ধী হয়েন, তাহা হইলে রাজযোগাদি ভঙ্গ হইবে না, যেহেতু 

দৌধধুক্ত হইলেও সম্বন্ধ যৌগে বলবান্ হইয়া ফলপ্রদ হয়েন ॥ ৭ 

কেন্্রত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকৌ। 

অন্যত্রিকোণপতিন! সম্বন্ধো যদি কিং পরম্ ॥৮ 

নিবসেতাং ব্যত্যয়েন তাবু ভা ধন্মকম্্ণোঃ। 

একত্রান্যতরো বাপি প্রবলৌ যোগকারকোৌ ॥) ৯ 

পরস্পর সন্বন্ধ বিশিষ্ট কেন্দ্রকোঁণপতি, যদি অন্ত নির্দেষ কোণপতির 

সম্ব্ধযুক্ত হয়েন, (অথবা যদি সমস্ত কেন্দ্রকোণপতি পরস্পর সম্বন্ধ চতুষটয়ে 

আবদ্ধ হয়েন ) তবে উহ অপেক্ষা অন্ত শুভসৌভাগ্যযোগ আর কি হইতে 

| পারে? 0৮ 



৬৮০ জ্যোভিষ-গ্রভাকর। 

উপদেশ,--ফড়াদি ছুংস্থানের অধিপতির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট কোন গ্রহ, 

সদোধ-কেন্দ্রপতির সন্বন্ধযোগে অতিশয় দৌষযুক্ত হইলেও, সেই গ্রহ স্বীয় দশায় 
অস্ভফল্দাঁতা ন৷ হইয়া শুভদাঁতা হয়েন। আর পরম্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ কেন্দ্র- 
কোঁণপতি, উভয়েই যদি সদোঁষ হয়েন, তবে তাহাদিগের দশান্তর্দশায় ও 

তৎসম্বন্ধী গ্রহের অন্তর্দশায়, কষ্টে ও ছলে-কৌশলে সৌভাগ্যোদয় বাঁ অভিপ্রেত 
সিদ্ধি হয়। কিন্তু কেন্দ্রকোণপতি নির্দষ হইলে স্বাধিকারন্থত্রে ধনাধিকারে, 
ব1স্তায়োপার্জিত ধনে, কিন্ব! রাজানুগ্রহলন্ধ ধনাদিতে শুভসৌভাঁগ্য ও সন্ত্রম 

যোগ হয়। গ্রহগণের বলাবলের ও রাঁজযৌগের তারতম্যে সম্ত্রমা্দিরও 

অবস্থার তারতম্য কল্পনীয়। 

নবম্দশমপতি যৌগ--নবম ও দশমপতি পরস্পর ক্ষেত্র বিনিময়ে অর্থাৎ 

নবমপতি দশমে ও দশমপতি নবমে থাকিলে, অথবা উভয়ে নবমে বা দশমে 

থাকিলে, কিন্ব। উভয়ে স্ব স্ব গৃহে থাকিলে প্রবল রাঁজযোগ হয় ॥ ৯ 

আয়ুক্ত্িষ্ঠলাভেশ-সন্বন্ধী চ যে। গ্রহঃ। 
পুনস্তাদৃশ কেন্দ্রেশসন্বন্ধী স তু রাজ্যদঃ ॥ ১০ 
চন্দ্রজ্ঞ-গুরুকাব্যানীং মধ্যে যঃ কেন্দ্রনাথকঃ | 

সহুষ্টোহপি চ কোণেশ-সম্বন্ধী রাজ্যদায়কঃ ॥ ১১ 

দৌঁষযুক্ত কেন্দ্র ও কোণপতি সংজ্ঞা-কোঁন কেন্দ্রপতি ও কোন কোঁণপতি 

তিন ছয় ও একাদশ (৩1৬।১১শ ) অধিপতি হইলে তাঁহাকে দোষযুক্ত কেন্দ্রপতি 
ও দৌধযুক্ত কোৌণপতি কহে । ইহাই পরাশর মুনির মত। 

৩।৬/৮।১১শ পতিসহ সম্বন্ধবিশিষ্ট অন্ত কোন গ্রহ, ষদি কোন সদদৌষ-কেন্দ্র- 

পতিসহ সম্বন্ধ করে, তবে সেই মধ্যবর্তী গ্রহ, রাজ্যদাতা। এখানে ত্রিষডায়াষ্টমপতি 
ও কেন্ত্রপতি এই উভয়েই আছে ৯৮ এই গ্রহকে সদোষ-কেন্দ্রপতি কহে ॥ ১: 

চন্দ্র, বুধ, গুরু এবং শুক্র সদৌষ-কেন্দ্রপতি হইয়া যদি কোন কোঁণেশসহ 
চারিপ্রকার সম্বন্ধের এক প্রকার সন্বন্ধ করে, তবে এই কেন্দ্র কোণপতির 

দশীস্ত্দশ। রাজ্যদায়ক হইবে ॥ ১১ 
উপদেশ---উক্ত গ্রহ সকল স্বাভাবিক শুভ, কিন্তু কেন্দ্রপতি হইলেই পাঁপ- 

ফলপ্রদ ; তাহাঁতে যদি ৩।৬1৮১৯শ ভাবের অন্ততর গৃহাঁধিপ হইয়া কেন্দ্রপতি 
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হয়, তবে তাঁহাকে ছষ্টকেন্দ্রপতি বলে। যদি এই গ্রহ কেন্দ্রপতি হইয়া! কোণেশ 
সহ সম্বন্ধ করে তবে কেবল সম্বন্ধ জন্য বলবান্ হইয়াই রাজ্যদাতা হইবে। 
্রহাস্তরে “সন্বন্ধমাত্রৌ বলিনৌ ভবস্তৌ যোগকারকৌ”-_-ইতি লঘুপারাশরী। 

আয়ন্ত্রিষষ্ঠলাভেশঃ স এব যদি কেন্দ্রপঃ। 
দোষযুক্তোহপ্যয়ং রাজ্যং দত্তে সম্বন্ধিত স্ততঃ ॥ ১২ 

এবং ব্রিকোণনাথোপি দোষধুক্তোহপি রাজ্যদৌ । 
এবং ব্রিকোণ-কেন্দ্রেশো দ্বাবপীহতু রাজ্যদ ॥ ১৩ 

পূর্বোক্ত দৌযুক্ত-কেন্দ্রপতি অর্থাৎ ৩৬1৮১১শাধিপ হইয়া যদি কেন্দ্র 

চতুষ্টয়ের অন্ততর গৃহ ধিপ হয়, তাঁহা' হইলে উক্ত গ্রহ সদেষ-কেন্দ্রপতি ১ সেই 

গ্রহ যদি কোন ব্রিকোণপতি সহ সন্বন্ধ কর তবে কেন্দ্রকোণাধিপের দশাস্ত- 

দশ] জাতকের রাজ্/-ধনসম্পত্তি বৃদ্ধিকারী হইবে ॥ ১২ 

এই প্রকার সদোষ ত্রিকোণনাথও সন্বন্ধবশে রাজ)দাতা হইবেন। এই 

প্রকারে সদোষ কেন্দ্র ও কোণপতি উতভরই সন্বন্ধী গ্রহাস্তরে রাজ)দাতা 

হইবেন ॥ ১৩ 

উপদেশ-সসদোঁষ কেন্দ্রকোৌঁণপতি এবং নিদ্দোষ কেন্দ্র ও কোঁণপতি উভয় 

গ্রহই স্বীয় দশায় সন্বন্ধী গ্রহের অন্তুদ্িশীয় ভাগ্যবৃদ্ধিকারক হইবেন) কিন্তু 
কেন্জকোণপতি উভয়ই যদি সদোষ হয়, তবে সন্বন্ধীগ্রহ-দশায় বা অন্তরে 

ছলে ও কৌশলে স্বীয় অভিপ্রেত কার্য কষ্টে সম্পাদন করিবে । আর কেন্ত্র- 
কোণপতি নির্দো হইলে ধর্মানুমোদিতপথে বা উত্তরাধিকারস্ত্রে লব্ধ 
সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী বা সন্্রান্ত উচ্চপদস্থের অনুগ্রহলব্কার্ষেয ধনশালী ও 
গণ্যমান্ত ও সন্তরমপ্রাপ্ডি-যোগ হইবে। 

ভাগ্যরাজ্যেশ্বরে ভাগ্যে রাজ্যে বান্যোন্যরাশিগৌ । 
জাতো স্ব স্ব গৃহে যাতো৷ যোগোহয়ং প্রবলঃ ম্মৃতঃ ॥-১৪ 

পুত্রপিতৃপতীচেগ্থং প্রবলো রাজ্যকারকৌ।। 

অথ ক্কাপি স্থিতো চাপি সম্বন্ধে চ চতুষ্টয়ে ॥ ১৫ 



৩৮২, জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

ভাগ্য শবে নবম ও রাজ্য শব্দে দশম; নবমাধিপতি নবমে ও দশমাঁধি- 
পতি দশমে অথবা উভয়ে নবমে কিম্বা! দশমে অথবা নবমাধিপতি দশমে এবং 

দশমাঁধিপতি নবমে কিছ্বা তাহার! অন্ত রাঁশিতে একত্র কিনব! নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
অবস্থান করিলে প্রধান রাঁজযোগ হয়॥ ১৪॥ পুত্রপতি অর্থাৎ পঞ্চমাধিপতি 
এবং পিতৃপতি অর্থাৎ দশমাঁধিপতি পূর্বোক্ত সবন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটাতে 
আবদ্ধ হইলে তাঁহার! রাজ্য প্রদ হুইয়৷ থাকে ॥ ১৫ 

উপদেশ--৫ম ও ১০ম পতি স্বগৃহে কিম্বা পঞ্চমাধিপতি দশমে ও দশমীধি- 

পতি পঞ্চমে অথব। গ্রহের ছুই ক্ষেত্র তাহার পঞ্চম ও দশম ব্যতীত অন্তক্ষেত্রে, 
বা পরম্পর পূর্ণনৃষ্টিবিশিষ্ট, অন্যতর দৃষ্টিযুক্ত ৩য় সম্বন্ধে এবং একরাশিশ্থ 
হইলে বিশেষ ভাগ্যযৌগ হইবে) তবে ক্রমানুসারে ও বলানুসারে অবস্থার 

তারতম্য হইবে। 

কুরুতেহন্যতঃ সংযোগং রাজ্যং তৌ যক্ছতঃ প্রভূঃ। 
দশ! চেত্রাজ্যনাথস্য ভবেদন্তর্দশা যুতঃ ॥ ১৬ 

প্রায়শে। লততে রাজ্যং ঞ্বং সন্বদ্ধিনোহস্ত তু । 

রাজ্যদঃ প্রবলো যস্তু খলো৷ মলিনলক্ষণঃ ॥ ১৭ 

এই উভয় গ্রহ (৯ম ১ম পতি 'ও ৫ম ১ম পতি ) যদি কোন প্রকার 

ংযোগ করে,তবে তাহারা রাজ্যদনে সমর্থ হইবে। বিংশোত্তরী দশমপতির দশায় 

যখন ৫ম ব!। নবম পতির অন্ত্দশ। যোগ হইবে, তখন প্রায়ই বিশেষ ভাগ্যষোগ 

হইবে । অথবা এই দশায় ৯ম ও ৫ম পতির সন্বন্ধী গ্রহের দশায় এবং ১০ম, ৯ম ও 
৫ম পতির অন্তরে বিশেষ ভাগ্যোদয় হইবে। মলিনলক্ষণ খল গ্রহই প্রবল রাজ্য- 

দাতা, ইহ! পপ্ডিতগণের অভিমত ॥ ১৬১৭ | 

উপদেশ--মলিনলক্ষণখল। “কলৌ পাঁপফলং পূর্ণ*ঘ শুভোখং পাঁদতে৷ 
ভবেৎ” অর্থাৎ কলিতে শুভগ্রহের ফল চতুর্থাংশ মাত্র, পাপগ্রহফল পুর্ণ হইবে। 
শনি, মঙ্গল, রবি ও রাহ যৌগকাঁরক বা যোগকাঁরসত্বন্ধী হইয়া বলবাঁন্ ও 
পাপাধিপ হইলে মলিনলক্ষণখল কহে । কোনমতে নীচস্থ ব। শক্রগৃহস্থ শনি 

মঙ্গল, রবি ও রানু ফড়বর্গবলে বলবাঁন্ হইয়া স্বয়ং যৌগকাঁরক, অথবা যোগ- 
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কারকসহ সন্বঞ্ধ টতুষ্টয়ের কোন সম্বন্ধ করিলে তাহাকে “মূলিনলক্ষণ-খল” 
কহে। ফলতঃ পাঁপগ্রহ হইতেই বিশেষ ভাগ্যযোগ হয়। 

সন্বন্ধী যোগনাথস্য চেত্তস্যৈব দশা ভবেৎ। 
অন্তর্দশ! যদা যোগনাথস্য তু তগা নৃপ 2॥ ১৮ 
কোণনাথস্থ সন্বন্ধী কেন্দ্রগশ্চেছ্পগ্রহঃ | 
অথবা কেন্দ্রনাথম্য সন্বন্ধী যদি কোগগঃ। 
সোহপি রাজ্য প্রদোজ্ধেয়ঃ পরাশরমুনীরি ত; ॥ ১৯ 

পূর্বোক্ত মলিনলক্গণ-খলগ্রহ যদ্দি যোগনাথের (৯ম বা ১৪ম পতির) সন্বন্ধী 

হয়, আর যদি অন্ত কেন্দ্রকোণপতিসহ সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া মলিনলক্ষণ-খল 

গ্রহ সহ সব্বন্ধ করে, তবে এই খলগ্রহ-দশায় যোগনাথের অন্তর্দশায় জাতক 
রাজ! হয় ॥ ১৮ | 

রাহু কেতু যে গ্রহযুক্ত বা যে গ্রহ হইতে সপ্তমস্থ তাহার সন্বন্ধী) যদি 
লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমস্থ হন, তবে রাহু কেতু রাঁজ্যদাতা। অথবা এই 
রাহুকেতু লগ্চ, চতুর্থ, সপ্তম ও ১০ম পতিযুক্ত বাল,চস ও ১৭ম পতি হইতে 
সপ্রমগ্থ হইয়! লগ্নের পঞ্চম ব| নবম গৃঙে অবস্থান করেন, তবে এই বাহু ও 

কেতু রাজাদাতা ॥ ১৯ | 

ত্রিকোণাধিপয়োন্মধ্যে সম্বন্ধে। যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথস্তয বলনে। ভবেদ্ যদি স্থযোগকৃ ॥ ২০ 

কেন্দ্র ব্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকৌ । 

অন্যব্রিকোণপতিন! সম্বন্ধে। য্দি কিং পরম্ ॥ ২১ 

অপরঞ্ণ। কেন্দ্রেশান্যতমঃ কশ্চিৎ কোণেশান্যতরেণ তু । 

সম্বন্ধমাচরন্ খেটে রাজ্যং যচ্ছতি নিশ্চিতস্ ॥ 

যদি পঞ্চম ও নবম পতির মধ্যে কোন এক কোণপতির সহিত কেন্দ্রপতির 

ূর্ববাক্ত সম্বন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটা নব্বন্ধ হয়, তাহ হইলে সেই সম্বন্ধ 
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রাজযোগকারক বলিয়। গণ্য হইবে। (এই রাজধোগের স্থৃফল উক্ত সধন্ধক।রী 

কেন্ত্র কোণ।ধিপের দশ্তর্দশ! মধ্যে ফেলিয়া.থ|কে ) ॥২০ 

একটী মাত্র কেন্দ্রপতির সহিত একটা মাত্র ত্রিকোণপতির সম্বন্ধ থাকিলে 
রাজযোগ হইয়া থাকে) আর যদি দুই বা ততোধিক কেন্দ্রকোণপতির সম্বন্ধ 
হয়, তাহ! হইলে প্রবল রাঁজযোগ হয় ॥ ২১ 

জন্মলগ্েশ্বরঃ খেটে দশমে দশমেশ্বরঃ | 

লগ্নে বিখ্যাতক্ীীর্তি্চ বিজয়ী চ ধরাধিপঃ ॥ ২২ 

লগ্ন ও দশমপতি যে।গ ১--ধদি জন্মলগ্নাধিপতি গ্রহ দ্বশমস্থানে এবং দশমাধি- 

পতি গ্রহ লগ্নে অবস্থান করেন, তবে জাতক কীর্ডিমান্, যশম্বী, বিজয়ী এবং 
ভূপতি হইয়া থাঁকে ॥ ২২ 

তপঃস্থ।নাধিপো! মন্ত্র ্াধীশে বিশেষতঃ 

উভাবন্যান্যসংদৃষ্টৌ জাতশ্চেদিহ রাজ্যভাক্ ॥ ২৩ 
যত্র কুত্রাপি সংযুক্তৌ তে বাপি সমসপ্তমৌ । 
রাজবংশোদ্তবে। বালে রাজা ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২৪ 

ধর্মস্থানাধিপতি বৃহস্পতি এবং মগ্ত্র বা পঞ্চমস্থানাধিপতি গ্রহের যদি পর- 

স্পরের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তবে জাতবাক্তি ভূপতি হয়। অথবা উক্ত গ্রহঘয় যদি 
অন্ত কোন রাশিতে একত্র অবস্থথন করে কিন্ব। সম সপ্তমে থাকে, তাহ। হইলে 

রাঁজবংশে!ছুব ঝলক নিশ্চয় রাজা হইবে ॥ ২৩1২৪ 

বাহনেশস্তথা। মানে মানেশে! বাহনে স্থিত । 

লগ্মধন্মীধিপাত্যান্ত দৃণ্টো চেদিহ রাজ্যতাক্ ॥ ২৫ 

জন্মকাঁলে দশমস্থানের অধিপতি চতুর্থস্থানে এবং চতুর্থস্থানের অধিপতি 
দশমন্থানে অবস্থান করিলে এবং উক্ত গ্রহদ্ধয়ের প্রতি লগ্নাধিপতির এবং নবমাঁধি- 
পতির দৃষ্টি থাকিলে জাতব্যক্তি নরপতি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ণ 

স্থতেশ-কন্মেশস্ুখেশলগ্ননাথা যদ ধন্মপসংযুতাশ্চেত।' 

নপোইস্তরশ্চেদিহ বারণাঢ্য? স্বতেজস! ব্যাগুদিগন্তরালঃ ॥২৬ 
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জন্ম সময়ে লগ্লাধিপতি, সখা ধিপতি, পঞ্চমাধিপতি এবং কর্মাধিপতি যদি ধর্মাধি- 

পতির সহিত কোন এক রাশিতে অবস্থান করেন, তাহা হইলে উক্তরূপ পঞ্চগ্রহের 
যে।গে জাতব্যক্তি স্বকীয় প্রভাবে ও বাহুবলে সসাঁগর! পৃথিবীর অধীশ্বর 
হইবে ॥ ২৬ ূ | । 

সখ-কণ্দীধিপৌ চৈব মন্ত্রিনাথেন সংযুতো | 
ধন্মেশেনাথবা যুক্ত জাতশ্চেদিহ রাজ্যভাক্ ॥ ২৭ 

চতুর্থ ও দশমন্থানের অধিপতি যদ্দি পঞ্চম কিন্ত নবমাধিপতির সহিত 
কোঁন এক রশিতে অবস্থান করেন, তাহা হইলে জাতক রাঁজা হইবে ॥ ২৭ 

লঘুপরাশঃ। যদ্দি কেন্দ্রে ত্রিকোণে বা নিবসেতান্তমোগ্রহো । 
নাথেনান্ততরেণাপি সম্বন্ধাদ যোগকরকৌ ॥২৮ 

রাহ ও কেতুর রাঁজযৌগকারকতা ;১--রাঁহু ও কেতু কোণস্থ হইয়া কেন্্- 

পতির এবং কেন্তরস্থ হইয়া কোঁণপতির যোগ বা! দৃট্িসশবন্ধে সন্ধী হইলে রাঁজ- 
যোগকারক হয়েন ॥ ২৮ 

নিশার্ধাচ্চ দিনার্ধাচ্চ পরং সার্ধঘ্বিনাড়িক1 । 

শুভ৷ তহুন্তবেো! রাজ! ধনী বা তৎসমোহপি বা ॥ ২৯ 
চন্দঃ কবিং কবিশ্চন্দ্রং পশ্যত্যপি তৃতীয়গঃ । 

শুক্রাচ্চন্্র ততঃ শুরক্রে তৃতীয়ে বাহনার্থবান্ ॥ ৩০ 

দিনার্ধ বা নিশার্দের পর সার্ধ-দিদণ্ড কাল অতি শুভসময়। তৎসময়ে 
জন্ম হইলে বালক বাজা, ধনাঢ্য বা তৎসমকক্ষ হইবে ॥ ২৯ 

চক্র কিন্ব! শুক্র লগ্নের তৃতীয়স্থ হইয়া শুক্র কি! চন্্রকে পূরণদৃষ্টি করিলে 
অর্থাৎ চন্দ্র ও শুক্র এই উভয়ের একটা ভ্রাতৃস্থানে এবং অপরটী ভাগ্যস্থানে 
অবস্থিত থাকিলে জাতক বাহন এবং অর্থবান্ হইবে। চন্দ্রের তৃতীয়ে শুক্র কিনা 
গুক্রের তৃতীয়ে চন্দ্র থাকিলেও উক্ত বাঁহনার্থ-যোগ হইবে ॥ ৩০ 

কেন্দ্রে শনৌ ত্রিকোণে বা স্বোচ্চ-মূলত্রিকোণগে । 
রাজ্যাধিপেন সংঘৃষ্টে নৃপমানসমন্থিতঃ ॥ ৩১ 

প্র--৪৯ 
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যদি শনি স্বীয় উচ্চ বা মুলত্রিকোণভবনস্থ হইয়! কেন্দ্রগত ও দশমাধিপতি 

কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন, তাহা হইলে মাঁনব নৃপসদ্শ গৌরবান্থিত হয় ॥ ৩১ 

চেৎ খেচবে! নীচগৃহং প্রযা ত- 
স্তদীশ্বরশ্চাপি তছুচ্চনাথঃ | 
কেন্দ্রে স্থিতৌ তৌ ভবতঃ 
প্রসূতে প্রকীর্তিতৌ৷ ভূপতিসম্তবায় ॥ ৩২ 

ইতি ঢুত্তিরাজঃ। 
জন্মকালে যদি কোন গ্রহ নীচগৃহগত হয় এবং সেই নীচগত গ্রহের অব- 

স্থিতি স্থানের অধিপতি ও সেই স্থানের উচ্চাধিপতি (তাহার সপ্তম গৃহের 
অধিপতি ) এই উভয়েই যদ্দি কেন্দ্রে থাকে, তবে সেই ব্যক্তি রাঁজা হইবে ॥ ৩২ 

্র্থাত্তরে । যত খেচরে। নীচগৃহং প্রযাত- 

স্তদীশ্বরশ্চাপি তদ্রচ্চনাথঃ 
ভাবায়-কেন্দ্র ভবতঃ প্রসূতে 
প্রকীত্তিতৌ ভূপতিসম্তবায়ঃ ॥ ৩৩ 

ধ্মস্থানে গুরুক্ষেত্রে স্বগুহে ভূগুলংযুতে। 

পঞ্চমাধিপসংযুক্তে জাতশ্চেদিহরাজ্যভাক্ ॥ ৩৪ 

সৃতেশ্বরে। ধন্মপ-সংযুতশ্চেল্পগ্নেখ্বরেণাপি যুতো৷ বিলগে। 

ন্থখেহথঝ মানগৃহেহথব। স্তান্রাজ্যাভিষিক্তো! যদি রাজবংশঃ ॥৩৫ 

বৃহল্পতি ধর্মাধিপতি হইলে এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে পঞ্চমাধিপতির সহিত 

অবস্থান করিলে জাতক রাজাপদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ 

পঞ্চমাধিপতি, নবমাধিপতি ও লগ্নাধিপতি গ্রহত্রয় যদি লগ্নে, চতুর্থে 

অথব! দশমে একত্র অবস্থান করেন, তাহ হইলে রাজবংশোদ্তব ব্যক্তি রাজপদে 

অভিষিক্ত হইবেন ॥ ৩৫ 

তাগ্যেশ-রাজ্যেশ.ধনেশ্বরাণামেকোহপি চন্দ্রাদযদি কেন্দ্রবত্তী। 
স্বপুজরলাভাধিপতিগু রুশ্চেদ্খণ্ড সাম্রাজ্য পতিত্বমেতি ॥ ৩১ 



অফ্টম অধ্যায়। ৩৮৭ 

ভাগ্যাধিপতি, ধনাধিপতি ও কর্ীধিপতি এই গ্রহত্রয়ের মধ্যে কোন গ্রহ 

যদি চন্দ্রের কেন্দ্র্থানে থাকে এবং বৃহস্পতি যদি ধন, পুত্র অথবা আয়স্থানাধি- 
পতি হয়েন, তবে জাতক সমস্ত পৃথিবীতে অথণ্ড সাত্রাজ্য স্থাপন করিবেন ॥ ৩৬ 

লাভেশ-বিছেশধনেশ্বরাণামেকোহপি চক্দ্রাদ্যদি কেন্দ্রবর্তী। 

স্বপুত্রলা ভাধিপতিগু রুশ্চেদখণ্ড-সাআজ্যপতিত্বমেতি ॥ ৩৭ 

আয়, বিদ্যা এবং ধনস্থানাধিপতি এই গ্রহত্রয়ের মধ্যে কোন একটা গ্রহ 
যদি চন্দ্র হইতে কেন্দ্রস্থানে থাকে এবং বৃহস্পতি উক্ত “তিন ভবনের কোন 

এক ভবনের অধিপতি হয়েন, তাহ] হইলে জাতক সমগ্র ভূমণ্ডলে অখণ্ড আধি- 
পত্য বিস্তার করিবেন ॥ ৩৭ 

মীনে নিশাকরঃ পুর্ণ? সর্ববগ্রহনিরী ক্ষতঃ। 

সার্বতৌমং নরং কুর্যযাদিজ্্রতুল)ং পরাক্রমং ॥ 
সিংহে কমলিনী-ভর্তা কুলীরন্ে নিশাকরঃ। 

দৃষ্টৌ ্ বাবপি জীবেন পাধিবং করুতন্তদা। ॥ ৩৯. 
বুধঃ কর্কটমারূটে বাক্পতিশ্চ ধনুর্ধরে । 

রবিভূম্থৃতদৃষ্টে! তৌ করুতঃ পৃথিবীপতিম্ ॥ 9 

যদি মীনরাশিতে পুর্ণচন্ত্র সমস্ত গ্রহগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া অবস্থান কয়েন, 
তবে মনুষ্য ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম এবং রাজাঁধিরাঁজ হয় ॥ ৮ 

দিংহে রবি এবং কর্কটে চন্দ্র থাকিয়া যদি বৃহস্পতি কর্তৃক উভয়ে দৃষ্ট হয়, 

তবে জাতক রাজ। হয় ॥ ৩৯ 

কর্কটে বুধ এবং ধন্ুতে বৃহস্পতি, রবি ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য 
রাজা হয় ॥ ৪০ 

সফরীযুগলে চন্দ্রঃ কর্কটে চ বৃহস্পতিঃ। 

শুক্রঃ কুস্তে ভবেত্রাজ। গজবাজিসম্দ্ধিভাক্ ॥ ৪১ 

সিতদৃষ্টঃ-শনিকুস্তে পদ্মিনীনায়কোদয়ে। 
চন্দ্রে জলচরে রাশো যদি রাজ। তদা ভবেত ॥ ৪২: 



৩৮৮ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর। 

মীন রাশিতে চন্দ্র, কর্কট, বৃহস্পতি এবং কুস্তে শুক্র অবস্থান করিলে জাতক 

নৃুপতি হয় এবং অশ্ব হস্তী ও ধনের অধীন্বর হয় ॥ ৪১ 

যদি শনি, শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইয়! কুস্ত রাশিতে, চন্দ্র মীন রাশিতে এবং সূর্য্য 
মেষে অবস্থান করে, তাহ হইলে জাতক রাজা হইবে ॥ ৪২ 

পশ্েম্মগাঙ্কাত্বজনিন্্রমন্ত্রী বিচিত্রসম্পন্নপতিং করোতি। 
একোহপিখেটে। যদি পঞ্চমাংশে প্রসুতিকালে কুরুতে নৃপালং ॥৪৩ . 

জন্নকালে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি বুধের উপর থাকিলে বালক রাজ। হয় এবং 
একটা গ্রহ পঞ্চমাংশে অবস্থিতি করিলেও মহীপাল হয় ॥ ৪৩ ৫ 

. কৃত্তিকারেবতী-স্বাতৌ পুস্তাস্থায়ী ভূগোঃ সুতঃ। 
করোতি তৃতুজাং নাথমশ্রিভ্তামপি সংস্থিতঃ ॥ ৪8 

একোপি শস্তঃ শুভদঃ সুতুঙ্গে কেন্দ্রে পতঙ্গে বলবান্ প্রপুষ্টঃ ৷ 

সৃতস্থিতেনামরপুর্জিতেন চেম্মানবো মানবনায়কঃ স্যাৎ ॥ ৪৫ 

জন্মকাঁলে অশ্বিনী, কৃত্তিকা, স্বাতী, পুষ্যা ও রেবতীনন্ষত্রে শুক্র অবস্থান 

করিলে মানব ভূপতি হয় ॥ ৪৪ 
জন্মকালে যদি কোন একটা শ্তভগ্রহও তুঙ্গী হয়, সুর্য কেন্দ্রগত হইয়। 

বলবান্ হয়, আর সেই তুঙ্স্থা স্থিত গ্রহের প্রতি পঞ্চমন্থ বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকে, 

তবে জাতব্যক্তি রাজা হইবে ॥ ৪৫ 

বাচম্পতিঃ সম্বোচ্চগতো বিলগ্নে 

মেষে দ্রিনেশঃ শশিশুক্রসৌম্যাঃ | 
লাভালয়স্থাঃ কিল ভূমিপালাং 

স্তান্ ভূমিপালাঃ সততং গৃণন্তি ॥৪৬ 
ইতি বৃহজ্জাতকে | 

যদি কর্কট-লগ্নে কাহার' জন্ম হয় এবং তাহাতে বৃহস্পতি অবস্থান করেন 

এবং মেষে রবি বাঁস করেন এবং লাভস্থানে অর্থাৎ বৃষরাশিতে চন্দ্র শুক্র ও 

বুধ থাঁকেন, ভাহা হইলে জাতব্যক্তি রাজাধিরাজ হইবেন ॥ ৪৬ 



অষ্টম অধ্যায়। ৩৮৯ 

ঘ্বন্ে দৈত্যগুরো নিশাকরস্থৃতে মূর্ত স্থতুঙ্গস্থিতে | 
নক্রে বক্রশনৈশ্চরো চ সফরে চক্রামরেজ্যো স্থিতো ॥ 
যোগোহয়ং প্রভবেত প্রসুতিসময়ে যন্তাবনীশোমহান্। 
ব্ৈরিব্রাতমহোদ্ধতেভদলনে পঞ্চাননঃ কেবলং ॥ ৪৭ 

যদি জন্মকালে বুধ আপন উচ্চস্থানে অর্থাৎ কন্ত।রাঁশিতে অবস্থিতি করেন 

এবং কন্তালগ্রে জন্ম হয় এবং মিথুনে শুক্র, মীনে বৃহস্পতি ও চন্দ্র, মকরে শনি 
ও মঙ্গল অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে জাতিব্যক্তি মহারাজ। হয় ॥ ৪৭ 

দিনাধিরাজে মৃগরাজসংস্থে নক্রে সবক্রে কলসেইর্কসূনৌ। 
পাঠীনলগ্নে শশিনা সমেতে মহীপতেজনদ্ম মহৌজসঃ স্াৎ ॥৪৮ 
মহীন্ততে মেষগতে তনুস্থে বৃহস্পতৌ বা তনুগে সুতুঙ্গে । 
যোগদ্য়েইন্মিন্নূপতী ভবেতাং জিতারিপক্ষৌনৃপতি চ দক্ষৌ ॥৪৯ 

যদি সিংহে রবি, মকরে মঙ্গল ও কু্তে শনি অবস্থান করেন এবং মীন জন্ম- 

লগ্ন হয় ও তাহাতে চন্দ্র থাকে, তাহ! হইলে জাতক মহাতেজস্বী মহীপতি হয়। 

এবং আরও মেষে মঙ্গল ও কর্কটে দেবসুরু অবস্থান করিলে এবং মেষ ব! কর্কট- 

লগ্নে জন্ম হইলে জাতক জয়শীল এবং সুত্দক্ষ নরপতি হয় ॥ ৪৮1৪৯ 

জীবাত্ত, সপ্তমে চন্দ্রোহপ্যথবা জীবসংযুতঃ। 

জীবযোগোহয়মিত্যাহজে [0তিঃশান্ত্রপরায়ণাঃ ॥ 

বগুধনপরিপুণে। দানশীলো গুণজ্ঞঃ | 
ভবতি চ নৃপপুজ্যো মানবো জীবযোগে ॥ ৫০ 

জীবযোগ )-_জ্যোঁতিংশীন্ত্রপরায়ণ পণ্ডিতগণ বলেন, বৃহস্পতি হইতে 

সপ্তমে চন্দ্র, অথবা চন্দ্র ও বৃহস্পতি একত্র অবস্থান করিলে জীবষোগ হয়। 
এই জীবযোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাঁতক ধনাঢ্য, গুণজ্ঞ, দানশীল ও রাজ- 
পুজিত হয় ॥ ৫০ 
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শিশাশঙ্কা-থোগঃ। 
জীবে ভার্গবসোমসূরধ্যশশিজক্ষা্গার্কলৈবাঁক্ষিতে। 
ভূপালো নৃপবংশ-বংশতিলকঃ প্রখ্যাতকীত্তি্ভবেৎ। 
সেনায়াং গজবাজিলো কচরি তৈরুদ্ব,তধূলীবৃতং | 
দৃষ্ট। মুঞ্চতি কামিনীমপি রবিং চক্রে। নিশাশঙ্কয়। ॥ ৫১ 

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শুক্র এবং শনি সকলে জন্মসময়ে যদি বৃহস্পতিকে 

দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে নিশাশঙ্ক-যোগ হয়। উক্ত নিশাশঙ্কা যোগে জন্ম$ 

গ্রহণ করিলে জাতক রাঁজকুলের শ্রেষ্ঠ রাঁজা ও প্রভূত কীর্তিশ।লী হয়। এবং 
তাহার যাত্রাকাঁলে হস্তী ও অস্বাদির পদঘ্ার! উড্ডীয়মান ধুলিরাশিতে ক্র্ধ্য- 
মণ্ডল আবৃত দেখিয়! নিশানুমাঁনে চক্রবাক্ স্বীয় পত্বীকে পরিত্যাগ করে ॥ ৫১ 

রাজহংস-যে!গঃ ৃ 

মেষে চৈব হরো চাপে তুঙগায়াঞ্ গ্রহস্থিতে। 
রাজহংসো৷ ভবেদেব রাজ্যাস্পদ-স্ুুখপ্রদঃ। 

রাজহংসে তু যোজাতো নৃপতুল্যো৷ ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ 
মেধ, সিংহ, তুল! এবং ধন্ুতে গ্রহগণ অবস্থ।ন করিলে রাঁজহংস-যষে।গ হয়। 

রাজহংস-যোগে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য রাজার স্তার অতুলবৈভবশালী এবং 
সুখী হয়। ৫২ 

চন্দ্রপ্রভা-যোগঃ । 

পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্দ্রে ভন্ত্রপ্রভাযোগ ইহ প্রণীতঃ। 
 রাজাধিরাজে। গুণবান্ বিলাসী গঙ্গাজলে মুঞ্চতি জীবনঞ্চ ॥ ৫৩ 
নবমাধিপতি নবমে অথবা কেন্দ্রে অবস্থান করিলে চন্ত্রগ্রতাযোগ হয়। 

এই যৌগে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি গুণবান্ ও রাজাধিরাজ হইয়া থাকে এবং 
অশেষ গ্রকাঁর স্ৰসস্তোগ করিয়। অস্তে গঙ্গাজলে জীবন ত্যাগ করে॥ ৫৩ 

ক্ষেত্রপিংহানন-যোগঃ | 
দশমভবননাথঃ কেন্দ্র-কোণে ধনে বা। 

বলবতি যদি জাতঃ ক্ষেত্রসিংহাসনে বা ॥ 
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সভবত নবনাথে| বিশ্ববিখ্যাত কীন্তি 

ম্দগলিতকপলৈঃ সগ্দজৈঃ সেব্যমানঃ ॥ ৫৪ 
যদি দশমীধিপতি এঁহ কেন্দ্রে, ত্রিকোণ বা ধনস্কন থাঁকিযা বলবান্ হয়েন 

কিন্বা স্বক্ষেত্রে অবস্থান কবেন, তাহ। হহ্লে দ্গেত্রসিছাঁদন ঘে'গ হয়) উক্ত 

যোগে জাতব্যক্তি কীর্টিমান্ এব* বাঁজ। হয়, এব* এমন কি মত্স্তী দ্বাবা 
সেবিত হইয়! থাকে ॥ ৫৪ 

সৌরি-গুরুপূর্ণদৃষ্টিযৌগঃ | 
যদা চ সৌঝিঃ স্থববাজমন্ত্রী পবস্পবং পশ্যতি পুর্ণনৃষ্্যা। 
তদ1 সমঞাং বন্ুধামুপৈতি কিং বাধমেনান্য গুণেন কিংবা! ॥৫৫ 

যদ্দি জন্মকাঁলে বৃহস্পতি এবং শনি পবস্পব পবস্পবকে পূর্ণৃষ্টি ঘাবা অব- 

লৌকন করেন, তাহা হইলে জ'তক সসাগবা পৃথিবীব রাজা হয়, অন্ত কোন ! 

[কিছুতেই ইহাঁব প্রতিবন্ধক হয না ॥ ৫৫ 

নৈষঞ্গুন: স্যরি গতি তননহেশ্সাদ্ 
গুলার নরপনতিও প্রাথিতঃ-ঙকায়ং ॥ ৫৬ 
ও রুনি বলিমাছেন যে স্সকালে যদি সমস্ত গ্রহ হীন 

হা রাগ এ 
ভৃগু, ভব্রি ৃ 
এ সম দৈব হহস্পরি বলোকদ কয়ে 

সিল রি 

এ রা 
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লগ্নে চন্দ্র, চতুর্থে গুরু, দৃশমে শুক্র এবং শনি উচ্চস্ব বা স্বক্ষেত্রগত হইলে 
মানব রাঁজতুল্য-সমৃদ্ধিশালী ৪ প্রতাপান্থিত হয় ॥ ৫৭ 

শুভগ্রহ সকল কেত্রে ও ত্রিকোণে এবং পাপগ্রহসকল তৃতীয় ষষ্ঠ ও 

একাদশঙ্থানে অবস্থান কৰিলে ও লগ্রাধিপতি বলবান্ হইলে মানব নৃপতুল্য 
ধনশালী ও প্রতাপশালী হয ॥ ৫৮ 

লগ্নে গুরো বুধে কেন্দ্রে ভাগ্যনাথেন বীর্ষিতে । 

লগ্নেশে বাপি সংদৃষ্টে নৃপতুল্যো ভবেন্নরঃ। ৫৯ 
পঞ্চমে জীবসংযুক্তে চন্দ্র কেন্দ্রে বৃহস্পতে 
স্থিরলগ্নে তবীণে তু রাজ্যস্থে নৃপতির্ভবেৎ ॥ ৬০ 

লে গুরু এবং কেন্দ্রে বুধ, ভাগ্যা'ধপতি বা লগ্নাধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 

মানব নুপসদৃশ ধনবান্ ও গৌববান্ধিত হয় ॥ ৫৯ 
রা, রং ন, রা মি এবং সেই স্থির 

ভরিে নাহ 
চী্ধ খু তি অপ্রি" 

বি ধু রা পহ. পে বৎ॥ ৬, 
গর্ভ রাপিতে মনত গ্রহণ মধহিহি করেন অথর্ঝা 

এ নদ্তব জাতক পতি |৬১ 

এ | তি ্ধাাী রাজযোগাঃ। 
॥-ফুভিগুছের পাসে রা যা 
১. ঞ্জস্র পে ১. টা 

্ শা শু লারা: পুর পম নন ৬০ 



অক্টম অধনয়। ৩৯৩ 

- তুলা-কোদগু-মীনস্থো লগ্রস্থোপি শনৈশ্চরঃ | 
করোতি ভূপতেঞ্জন্ম বংশে চ নৃপতিভবেৎ ॥ ৬৪ 

কেন্দ্রত্রিকোণে বুধজীব-শু ক্র দৃষ্। নরাঁণাং যদি জন্মকাঁলে। . 
ধর্মার্থবিগ্ঠ//যশঃ-কীন্তিলাভঃ শাস্তঃ সুশীলঃ স নরাধিপঃ স্তাৎ ॥ ৬৫ 

মুগপতিবুষকন্তাকর্কটস্থে চ রাহুঃ- 

ভবতি বিপুললক্মীর!জরাজ্যাধিপে। বা। 

হয়-গজ-নর-নৌকা-মেদ্িনীপপ্ডিতশ্চ 
স ভবতি কুলদীপো রাহুতুঙ্গে! নরাণাঁং ॥ ৬৬ 

সহজস্থো যদ জীবো মৃত্যুস্থানে যদা দিতঃ | 
নিরস্তরং গৃহমধ্যে রাজা ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৬৭ 
তুলায়ামন্্রাচাঁধ্যে। রাজযোগো ভবেদয়ং। 

অত্র যোগে সমুৎ্পন্নে। মহারাঁজে। ভবেন্নরঃ ॥৬৮ 

শত্রস্থানে যদ! জীবো লাভস্থানে শশী ভবে । 
গৃহমধ্যে স জাতশ্চ বিখ্যাতঃ কুলদীপকঃ ॥ ৬৯ 

লগ্ন ধিপো বা জীবে বা শুক্রে। বা যত্র কেন্দ্রগঃ | 
তন্ত পুংসশ্চ দীর্ঘাযুঃ স ভবেদ্রীজবল্লভঃ ॥ ৭০ 

আদে জীবঃ শনিশ্চান্তে গৃহমধ্যে নিরস্তরম্। 
রাজযোগং বিজা শীয়াঁৎ কুটুম্ববলমুত্তমম্ ॥ ৭১ 

সিংহে জীবস্কলাকুটশ্চাপেষু মকরেহপি চ॥ 
গ্রহ যদ তদ1! জাতে! দেশভোগী ভবেনরঃ ॥ ৭২ 

নবমে চ যদ] সুধ্যঃ শ্বগৃহস্থো ভবেতৃদ। | 

তন্ত জীবতি নে! ভ্রাতা স্যাদেকোহুপি নুটপঃ সমঃ ॥ ৭5 

দিত্রিতুর্যে সিতে যষ্ঠে কর্মণ্যপি ষদ। গ্রহাঃ । 

রাজষোগং বিজানীয়াজ্জাতস্তচ্ছকুলেহপি চেৎ ॥ ৭৪ 

উচ্চাভিলাষুকঃ সুর্য্যন্ত্রিকোণস্থে৷ যা ভবেৎ। 
অপি নীচকুলে জাতে রাঁজা স্যাদ্ধনপূরিতঃ ॥ ৭৫ 

. নবন্ষেপঞ্চমে স্থানে চতুর্থে চ যদ গ্রহাঁঃ॥ 

আদৌ জাতাশ্চ নস্তত্তি পশ্চাজ্জাতস্চ জীবতি ॥ ৭৬ 
প্র-্&5 
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ঘদি ভবতি চ কেন্দ্রে ধন্দগে স্বোচ্চসংস্থে) 

দুতভবনগতশ্চেদ্বাঁকৃপতির্জন্মকালে । 

স ভবতি নরনাথঃ সার্ধভৌমো জিতারিঃ 
শশিবুধভৃগুপুব্রৈরন্িতো বীক্ষিতো বা ॥ ৭৭ 

মিথুনস্থো যদ রাঁছুঃ সিংহস্থো ভূমিনন্দনঃ | 

অত্র যোগে নরে। জাতে নৃপোহশ্বগজনায়কঃ । 

অথ শ্রীনাঁথযোগঃ | 
কামেশ্বরে ফর্মগতে সতুঙগে কন্মাধিপে ভাগ্যপসংযুতে চ। 

জ্রীনাথযোগঃ শুভদক্তদানীং জাতো৷ নরঃ শক্রসমে। নুপাঁলঃ ॥ ৭৯ 

অথ লক্ষবীযোগঃ। 
কেন্দ্রমূলত্রিকে ণিস্থে ভাগ্যেশে পরমোচ্চগে । 

লগ্নাধিপে বলাট্যে চ লক্মীযোগ ইতীরিতঃ | 

গুণাভিরামে৷ বহুদেশনাথে বিগ্তামহাকীন্ডিরনঙ্গরূপঃ | 
দিগস্তবিশ্রাত্তনূপালবন্দযো রাজাধিরাঁজো বহুদ|রপুত্রঃ ॥ ৮০ 

অথ চাঁমরযোগঃ। 
লগ্নেশ্বরে কেন্দ্রগতে সুতুঙ্গে জীবেক্ষিতে চামরনাম যোগঃ । 
সৌম্যছয়ে লগ্রগৃহে কলত্রে নবাম্পদে বা যদি চাঁমরঃ স্ত/ৎ ॥ 

. যোগে জাতশ্চামরে রাজপুজ্যে। বিদ্বান্ বাগ্মী পুণ্যকীন্তিমহীপঃ 
সর্বজ্ঞ: স্যাদ্বেদশান্ত্রাধিক!রী জীবেদ্র্ধং সপ্তুতিবৎদরাণাম্ ॥ ৮১ 

অথ শঙযোগঃ।. 
অন্তোহন্ত কেন্দ্রগৃহগৌ স্থৃতশক্র নাথো লগ্ঈ/ধিপে বলযুতে যদি শঙ্খযোগঃ । 
লগ্রাধিপে চ গগনাধিপতৌ চরস্থে ভাগ্যাধিপে বলযুতে তু তথা বস্তি ॥ 
শঙ্খে জাতে! ভোগশীলো! দয়ালুঃ স্ত্রী পুত্রার্থক্ষেত্রবান্ পুণ্যকর্মমা 

শাঞ্ত্জ্ঞানাচারসাধুক্রিয়াবান্ জীবেদর্ষং বৎসরাণামশীতিম্ ॥ ৮২ 

অথ পর্বতযোগঃ | 
সৌম্যেযু কেন্রগৃহগেষু সপত্বরজ্পে 
গুদ্ধেংথবা শুভযুতে যৃদি পর্বতঃ স্যাৎ। 
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লগ্নাস্ত্যপৌ যদি পরম্পর-কেন্দ্রযাঁতো৷ 
মিত্রে ক্ষিতৌ ভবতি পর্বতনাম যে।গঠঃ ॥ 
ভাঁগ্যান্বিতঃ পর্বতযোগজাতো বিদ্যবিনোদাঁভিরতঃ 

প্রদাত। কামী যশস্বী পুরনায়কঃ স্যাঁৎ ॥ ৮৩ 

ভেবীযোগঃ | 

সবাক্ত্যোদঘাস্তভবনেষু বিযর্চরেষু কর্ম্মাধিপে বলযুতে যদি ভেরীযৌগঃ 1 
কেন্দ্রগতে সুরগুরো সিতলগ্রনাঁথো ভাগ্যেশ্বরে বলযুতে তু তখৈব বাচ্যম্ ॥ 
দীর্ঘায়ুষা বিগতরোগভয়া নরেক্দ্রা বহ্বার্থভূমিস্থতদারযুতাঃ প্রসিদ্ধাঃ | 
আচারভূরিস্খশোধ্য-মহান্ুভাবাভেরী প্রজাতমন্ুজ! নিপুণাঃ কুলীনাঃ 18৮ 

খড়গযোগঃ | 

ভাগ্যেশে ধন্ভাবস্থে ধনেশে ভাগারাশিগে। 

লগ্নেশে কেন্দ্রকোণস্থে খড়গযোগ ইতীরিতঃ ॥ ৮৫ 

কুহ্থমযোগঃ | 

স্থিরলঞ্ে ভূগো কেন্দ্রে ত্রিকোণেন্দৌ শুভেতরে । 

মানস্থানগতে সৌরে যোৌগোহয়ং কুহ্থমো ভবেৎ ॥ 
দ্রাত৷ মহীমগ্ডলনাথবন্ব্যো ভোগী মহ1বংশরাজমুখ্যঃ | 
লোকে মহাকী্তিঘুতঃ গ্রতাপী দাথো নরাণাং কুহ্ছমোস্তবঃ স্তাৎ ॥ ৮৬ 

লগ্লাদি-দাদশমালিকযোগঃ | 

লগ্নাদি-সপ্তগৃহগা যদি সপ্তখেট। জাঁতো মহীপতিরনেকগজাশ্বনাথঃ | 

বিত্তা্দিগা নিধিপতিঃ পিতৃভক্তিযুক্তো ধীরো গ্রবূপ-গুণবন্ নরচক্রবর্তী ॥ 
জাতো যদ! বিক্রম মালিকাঁয়ং ভূপঃ স শুরো ধনিকশ্চ রোগী 1 
হুখাদিগাশ্চেঘ্হু-দেশভাগ্যভোগী মহাদানপরো মহীপঃ ॥ ৮৮ 

পুত্রাগ্। যদি মালিক। নরপতির্যজাহথব! কীর্তিমান্, 
জাঁতঃ যষ্টগৃহ1ৎ কচিদ্ধননুখপ্রাপ্ডো দরিদ্র! ভবেৎ॥ 

কামাদিগৃহমালিক। যদি বহুস্ত্রীবল্পভে! ভূপতি- 
দীর্ঘাফুর্ধনবভ্জিতো। নরবরক্জীনিজ্জিতশ্চাষ্টমাৎ ॥ ৮৯ 



৩৯৬ জ্যোঁতিষ-গ্রভাঁকর | 

ধর্মাদিগৃহমালিক! গুণনিধির্যজা! তপস্বী বিভূঃ, 
কর্মাস্তা যদি ধর্মকর্মনিরতঃ সংপুজিতঃ সঙ্জনৈঃ | 
লাভাদ্ রাজবরাঙ্গনা-মণিপতিঃ সর্বক্রিয়াদক্ষকো, 
জাতে৷ রিপফগৃহাদুব্যয়করঃ সর্বত্র পূজ্যো৷ ভবেৎ ॥ ৯ 

অথ জাতক পারিজাতৌক্ত রাজযোগঃ ॥ 
দেবমন্ত্রী কুটুম্বস্থে৷ ভার্গবেণ সমন্বিত | 

করোতি বস্ধানাথং নিজ্জিতারাতিমণ্ডলম্ ॥ ৯১ 
। লগ্নেশে কেন্দ্ররাশিস্থে কর্মেশে বৃদ্ধিরাশিগে । 

ভাগ্যেশে লাভগে জাতশ্চিরঞ্জীবী মহীপতিঃ ॥ ৯২ 

রবিলুপ্তকরঃ সৌম্যঃ খস্থো মূলত্রিকোণগঃ | 
সর্ধববিষ্ভাযুতে! রাজা নেতরেষাং খচারিণাম্ ॥ ৯৩ 

অর্কজ্ঞৌ স্ুখরাশিশ্ছৌ মনদেন্ু দশমস্থিতৌ । 
কুজোদয়ে চ সংজাতে! যদি রাজ ন সংশয়ঃ ॥ ৯৪ 

দিবাকরোদয়ে সিংহে শুক্রাংশক-বিবজ্জিতে | 
কন্তাগতে বুধে জাতে নীচোহপি ভূপতেঃ সম£ ॥ ৯৫ 

মান-পুত্রদয়্থৌ বা মন্দাবনিস্থতো যদি | 
পুর্ণেন্দৌ গুরুর।শিস্থে রাজা বাঁ তৎসমো ভবেৎ ॥ ৯৬ 
লগ্রং বিহায় কেন্দ্রেস্তে চন্দ্র পূর্ণকলান্বিতে । 

গুক্-ভার্গবসংদৃষ্টে র[জা ব। তৎ্সমো৷ ভবে ॥ ৯৭। 

গুরু-চন্দ্র-দিবানাথ।ঃ স্ত-বিক্রম-ধর্মগাঃ | 
জাতে। যদি মহীপাঁলঃ কুবেরসম-বিভ্তবাঁন্ ॥ ৯৮ 
লাভে সুখে বা দশমে সমনশ্চন্দ্রমা যদি । 

জাঁতো নুপকুলে রাজা তৎসমে। বা ধনী ভবেৎ ॥ ৯৯ 

' ধন্ুর্মীন-তুলা-মেষ-মৃগ-কুস্তোদয়ে শনৌ। 
গুরুদৃষ্টিযুতে বিদ্বান্ পুরগ্রীমপতিভবেৎ ॥ ১০৪ 

জ্যোতিমহানিবন্ধোক্ত রাঁজযোঁগঃ। 
নীচারিরাশিসহিতৈব্বিহগৈক্জিভিশ্চ তুঙ্গাংশকৈর্ব্বলযুতৈঃ শুভনৃষ্িযুক্তৈঃ। 

_ গোক্ষীরশঙ্খধবলো মৃগল|গুনশ্চ স্তাদ্ যস্ত জন্মনি স ভূমিপতিঞ্জিতারিঃ | ১৯১ 



অষ্টম অধ্যায়। ৩৯৭ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

রাজযোগানা1ং ভঙ্গ যোগ? | 

পুর্বে যে সমস্ত রাঁজযোগ লিখিত হইয়াছে, তাহা ও আবার গ্রহ বিশেষের 
দৃষ্টি, অবস্থান ও সংযোগবশতঃ ভঙ্গ হইয়া যাঁয়। রাজযোগ ভঙ্গ হইলে 
রাজযোগের কথিত ফল পরিলক্ষিত হয় নাই ; কিন্ত কোঠীতে রাজযোগ থাকিয়া 

ভঙ্গ হইলেও যোগকারক গ্রহদিগের দশাস্তর্দশীকাঁলে সম্পূর্ণ শুভফল ন! হইলেও 
অপেক্ষাকৃত শুভফল হইয়! থাকে । কিরূপে কথিত রাঁজযৌগ সকল ভঙ্গ হইয়া 

থাকে, তাহ! নিয়ে প্রকাশ কর! যাইতেছে । 

ধন্মীকণ্মীধিনেতারো রন্ধ লাভাধিপো যদি। 
তয়োঃ সন্বন্ধমাত্রেণ ন যোগং লভতে নরঃ ॥ ১ 

যদ্দি একই গ্রহ নবমাঁধিপতি ও অষ্টমাধিপতি-এবং একই গ্রহ দশমাধিপতি 

ও একাঁদশধিপতি হয় অথব| নবমাঁধিপতি ও অষ্টমািপতি এবং দশমাঁধি- 
পতি ও একাদশাধিপতি গ্রহ যথাক্রমে পরস্পর সধন্ধাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে 
রাজযোগ নষ্ট হইয়। যাঁয় ॥ ১ 

মেষ লগ্নে জাতব্যক্তির শনি ১ম ও ১১শ অধিপতি এবং মিথুনলগ্রে 

জতব্যক্তির শনি ৮ম 'ও ৯ম পতি, সুতরাং উক্ত লগ্রদ্ঘয়ে জাতব্যক্তির শনি 

রাঁজ্যভঙ্গকারক গ্রহ । 

শক্রক্ষত্রগতৈঃ সবৈর্বব্গোত্বমগতৈরপি। 
রাজযোগো বিনশ্যন্তি বুতিনীচগৈগ্র হৈঃ ॥ ২ 

য্দি গ্রহগণ বর্গোত্তমগত হইয়াঁও শক্রগৃহে কিন্বা স্বীয় নীচভবনে অবঞ্ধান 

করেন, তাহা হইলে রাঁজযোগ বিফল হইয়া! যাঁয় ॥ ২ 

চন্দ্রং বা যদি বা লগ্রং গ্রহনৈকোহপি বীক্ষতে । 
তথাপি রাজযোগানাং ভঙ্গমাহ পরাশরঃ ॥ ৩ 

পরাশর মুনি বলেন, যদি লগ্নে বা চন্দ্রের প্রতি অন্ততঃ একটা গ্রহেরও দৃষ্টি 
না থাকে, তাহা হইলে রাজযোগ ভঙ্গ হয় ॥ ৩ 



৩৯৮ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর। 

তুলায়াং নলিনীনাথঃ পরমং নীচমা শ্রিতঃ। 
নির্দিষ্ট রাজযোগানাং দলনায় ভবেদলম্ ॥ ৪ 

রবি পরম নীচ অর্থাৎ তুলার দশম|ংশে অবস্থান করিলে নির্দিষ্ট রাজযোগ 
থাকিলে? তাহ। বুথ হয় ॥ ৪। | 

স্বাংশে রবৌ শীতবরপ্রদৃষ্টে পাপৈশ্চ দৃ্টে শুভদৃষ্টিহীনে। 
কৃত্বাপি রাজ্যঞ্চবলে মনুষ্যঃ পশ্চাণ্ স্থদুঃখং লভতে হতাশঃ ॥ ৫ 

্বীয় নবাংশে রবি অবস্থ।ন করিলে যদি তাহাতে শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকিয়! 
চন্দ্রের ও পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহ! হইলে মানব প্রাপ্তরাজ্য হইতে বিচ্যুত 

হওত হতাঁশ হই! অশেষ কষ্টভে|গ করে ॥ ৫ 

উন্ধ! ব্যতিপাতদিনে তখৈবনৈর্থাতিকে কেতু সমুদ্তবে বা। 
চেদ্রাযোগোহপি চ যস্ত সুতিনরে। দরিপ্রোতিতরাং ভবেৎ সঃ ॥ ৬ 

উক্ক। ও বজ্রপাত দিবসে ব্যতিপাঁতযোগে কিনব ধূমকেতুর উদয়কালে যাহার 
জন্ম হয়, তাহার রাজযোগসন্বেও সে অতিশয় নিঃস্ব হয় ॥ ৬ 

মুগলগ্নে স্ুরাচার্ধ্যঃ পরমং নীচমাশ্রিতঃ | 

রাজযোগোস্তবস্তাপি কুরুতেহতি দরিদ্রতাম্॥ ৭ 

বৃহস্পতি মকর রাশির পরম শীচস্থান আশ্রয় করিলে অর্থাৎ পঞ্চমাংশে 
অবস্থান করিলে র|জযোগসন্েও মনুষ্য দরিদ্রতা ভে।গ করে ॥ ৭ 

প্রসূতৌ দানবাচাধ্যঃ পরমং নীচমাশ্রিতঃ। 
করোতি পতনং নূনং মানবানাং মহাপদাৎ ॥ ৮ 

জন্মাঁলে শুক্র পরম নীচস্থান আশ্রর করিলে অর্থাৎ কন্ঠ।রাখির সাঁতাইশ 

অংশে থাকিলে মনুষ্যদিগকে উচ্চ পদাভিষিক্ত হইলেও পদচ্যুত.করে ॥ ৮ 

কেন্দ্রেষু শুন্বেষু শুভৈর্ভোগৈরস্তংগতৈনীঁচগৃহস্িতৈর্ব্ব। 
চত্ুগ্রহৈবর্বাপ্যরিমন্দিরস্থৈনৃপালযোগা বিলয়ং প্রয়াস্তি ॥ ৯ 

কেন্ত্রস্থানে কোন গ্রহ না থাকিলে এব: শুভগ্রহগণ অস্তগত বা নচগৃহগত 

হইলে কিন্বা চারিটা গ্রহ শকত্রগৃহে অবস্থান করিলে বাঁজযোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ 



অফ্টম অধ্যায় । ৩৯৯ 

বাঁস্পতিশ্চান্তমিতে। গ্রহেন্দন্ত্রয়স্ত নীচেষু ঘটে বিলগেে। 

একোহপি স্বাচ্চে দশমেহপি পাপ। ভূপালযোগা বিলয়ং প্রয়ান্তি ॥১০ 
কুম্তলগ্নে কাহারও জন্ম হইলে যদি বৃহস্পতি অন্তগত হয় এবং তিনটা 

গ্রহ শ্ব স্ব নীচভবনে অবস্থান করে এবং একটা গ্রহও উচ্চস্থ/নে ন| থাকে ও 

দশমস্থানে পাঁপগ্রহ থাকে, তাহ! হইলে জাতকের রাজযোগ নষ্ট হুইয়! 
যায় ॥ ১৭ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

ধনবা ন-যোগাঃ। 

পিংহে ধনুষি মীনে চ মেষ-কর্কট-বৃশ্চিকে। 

রবিণা সহিতে। তৌমো নরং কুর্ধ্যাৎ ধনেখরং ॥ ১ 

পঞ্চমে তু ভূগুক্ষেত্রে তন্মিন্ শুক্রেণ সংযুতে। 

লাভে শনৈশ্চরযুতে বহুদ্রব্যস্য নায়কঃ ॥ ২ 

পঞ্চমে সোমজ-ক্ষেত্রে তশ্মিন্ সৌম্যযুতো যদি । 
লাভে চ চন্দ্রভৌমৌ তু বহর্দব্যস্ত নায়কঃ ॥ ৩ 
পঞ্চমে তু শনিক্ষেত্রে তন্মিন্ সূর্যযযুতো যদি । 

লাভে সৌম্যাত্বজস্থে চ বনুদ্রব্স্য নায়কঃ ॥ ৪ 
পঞ্চমেতু রবিক্ষেত্রে তন্মিন্ রবিযুতে। যদি । 
লাভেহমরেন্দ্রপুজ্যস্হে বহুত্রব্হ্য নায়কঃ ॥ ৫ 

সিংহ, ধন্স, মীন, মেষ, কর্কট ও বৃশ্চিক এই কয়েক র|শির মধ্যে কোন এক 
রাশিতে রবি 'ও মঙ্গল একত্র অবস্থানকালে যাভার জন্ম হয়. সে ব্যক্তি ধনবান্ 

হইয়। থাকে ॥ ১ 
লগ্ন হইতে পঞ্চমস্থ/নে স্বক্ষেত্রে শুক্র এবং একাদশে শনি অবস্থান করিলে 

জাতক বন্ুত্রব্যের অধিপতি হয় ॥ ২ ্ 



৪০০ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর | 

লগ্ন হইতে পঞ্চম হানে বুধ স্বক্ষেত্রগত হইলে এবং একাদশস্থানে চন্দ্র ও মঙ্গল 
অবস্থান করিলে জাতক বহুবিধ দ্রব্যের অধিপতি হয় ॥ ৩ 

লগ্ন হইতে পঞ্চমন্থানে যদি শনির গৃহ হয় অর্থাৎ মকর কিন্ব। কুমতরাঁশি 

হয় এবং তাহাতে যদি হুর্ধ্য থাকে এবং একাদশঙ্কানে বুধ থাকে, তবে জাতক 

বহুদ্বব্যের অধীশ্বর হয় ॥ ৪ 

লগ্ন হইতে পঞ্চমন্থানে যদ্দি রবির গৃহ হয় এবং তাহাঁতে রবি অবস্থিতি 

করে এবং একাদশস্থানে বুহস্পতি 0 তাহ! হইলে জাতব্যক্তি বহুদ্বব্যের 

অধীশ্বর হয় ॥ ৫ ৃ 

পঞ্চমে তু শনিক্ষেত্রে তন্মিন্ শনিযুতে। যদ্দি। 

লাঁভে ভৌমেন সংযুক্তে বুদ্ব্যস্ত নায়কঃ ॥ ৬ 
পঞ্চমে তু গুরুক্ষেত্রে তম্মিন্ গুরুযুতো! যদি । 
লাভে তু চন্দ্রভৌমৌ চেগ্বহুদ্ব্যন্ত নাঁয়কঃ ॥৭ 
ভানুক্ষেত্রগতে লগ্ে তন্মিন্ ভানুস্থিতো যদি | 

ভৌমেন গুরুণা যুক্ত দৃষ্টবা স্তাঁদ্ যুতো ধনী ॥ ৮ 

চষ্জক্ষেত্রগতে লগ্গে তন্মিন্ চন্দ্রুতে। যদি । 
জীবভৌমযুতে যন্ত দৃষ্টে জাতো৷ ধনী ভবেৎ ॥ ৯ 
ভৌমক্ষেত্রগতে লগ্গে তন্মিন্ ভৌমযুতো যদি । 
সোমশুক্রাকলৈযু্তে দৃষ্টে শ্রীমান্নরোভিবেৎ ॥ ১৭ 

গুরুদক্ষত্রগতে লগ্নে তন্মিন্ গুরুযুতো যদি | 
সৌমাভৌমঘুতে দৃষ্টে জাতে ফস্তর ধনী নরঃ ॥ ১১ 
ভূগুক্ষেত্রগতে.লগ্নে তম্মিন্ ভূগুযুতে। যদি | _ 

শনিসৌম্যযুতে দৃষ্টে জাতে ফন্ত ধনী নরঃ ॥ ১২ 
৬ হইতে ১২ স্লোকার্থ স্পষ্ট, এইহেতু অনুবাদ কর! হইল না। 

ধন্মীধিপেন সহিতে ধনরাশিনাথে 
লগ্নেশ্বর স্থিত-নবাংশপতীশ্বরেণ। 
ষ্টে চতুষ্টযগতে শুতদৃষ্টিযোগে 
জাতস্ত ভূরিধনলাভমুপৈতি বাল্যে ॥ ৯৩ 



অস্টম অধ্যায়। ৪১১ 

ধন্মাধিপতি, ধনাঁধিপতি ও লগ্নাধিপতি যে গ্রহের নবাংশে অবস্থিত থাকেন 

এন্বারা এবং শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হইয়। কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক বাল্য- 
কালে প্রচুর ধনলাভ করে ॥ ১৩. 

লগ্ার্থলীভভবনে -শুঁভখেচরেন্দ্রে 
স্বোচ্চে সুম্ৃদ্গৃহগতেহত্র বিশেষিকাংশে । 

তুঙ্গাংশকে ধনপতিস্থ-নবাংশনাথ- 
ৃষ্টে বহুত্বধনলাভমুপৈতি বাল্যে ॥ ১৪ 

যদি লগ্ন, দ্বিতীয় ও একাদশস্থানে শুভগ্রহ থকে এবং এ মকল গান 

তাহাদের উচ্চ ব| মিত্রগৃহ হয়, কিন্ব। বৈশেষিকাংশে বা তুঙ্গ।ংশে অবস্থান 
করত ধনাধিপতি, যে গ্রহের নবাঁংশে অবস্থিত আছে, তন্ব।র! দৃষ্ট হইলে বাল্য- 
কালে প্রচুর ধনলাভ হয় ॥ ১৪ 

লগ্নেশে ধনারাশিস্থে ধনেশে লাভরাশিগে। 

লাভেশে বাপি লগ্নস্থে বুনিধ্যাদিকং ভবে ॥ ১৫ 

লগ্লাধিপতি ধনস্থানে, ধনাঁধিপতি লাভস্কানে অথবা লাভাধিপতি লগ্নে 

অবস্থিতি করিলে বহুবিধ ধনলাভ হয় ॥ ১৫ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 

ধননাশ-যোগাঃ । 

লগ্লাধিপে হীনবলে সপাপে রিপফে ধনেশে দিননাথযুক্তে । 
নীচস্থিতে ব! শুভদৃষ্টিযুক্তে জাতম্ত বিভ্তং হরতি ক্ষিতীশঃ ॥ ১ 

ব্যয়েশে ধনভাবস্থে রিপফন্ছে লাভনায়কে । 

ছুঃস্ছে ধনেশে নীচে বা! রাজদপ্ডাদ্ধনক্ষয়ঃ ॥ ২ 

ধনেশে নাশরাশিশ্ছে সপাপে নীচরাশিগে। 

রাজকারকসংযুক্তে রাজদপগ্ডাদ্বনক্ষয়ঃ ॥ ৩ 
প্র - ৫১ 



৪০২ জ্যোভিষ-প্রভাঁকর | 

ধনে ক্রুরাদিসুতুক্তে তদীশে পাপদংযুতে । 
তখৈব লাভরাশীশে ধনহীনে। ভবেন্নরঃ ॥ ৪ 

লগ্নাধিপতি পাপগ্রহ্যুক্ত ও বলহীন হইয়! ঘাদশে এবং ধনাঁধিপতি রবিষুক্ত, 
নীচস্থ বা পাপগ্রহদৃষ্ট বা যুক্ত হইয়! অবস্থান করিলে জাতকের সমস্ত ধন রাজ! 

কর্তৃক অপহৃত হয় ॥ ১ 

ব্য়াধিপতি ধনস্থানে এবং লাঁভাধিপতি দ্বাদশে এবং ধনাধিপতি ষষ্ঠ, 

অষ্টম বাঁ দ্বাদশে কিনব! নীচ ভবনে অবস্থান করিলে রাজদণওড দ্বারা সমস্ত ধননাশ 
হয় ৭২ 

যদি অষ্টমস্থানে নীচরাঁশিতে ধনাঁধিপতি পাঁপধুক্ত ঝ৷ রাঁজ্যকাঁরক গ্রহযুক্ত 
হইয়! অবস্থান করেন, তাহা হইলে রাজদণ্ডে ধনক্ষর হয় ॥ ৩ 

ধনস্থানে ক্রুরগ্রহ অবস্থান করিলে এবং ধনাঁধিপতি ও একাদশাধিপতি 

পাঁপগ্রহযুক্ত হইলে জাঁতক ধনহীন হয় ॥ ৪ 

খণগ্রস্তযোগাঁঃ। 
খণগ্রস্তে। ধনে পাপে লগ্নেশে ব্যয়সংযুতে 
কন্মেশে লাভনাথেন যুতে দৃণ্টে বিশেষতঃ ॥ ৫ 

দিনেশকরলুপ্তস্ত ধনেশো নীচরা শিগঃ। 

পাপান্বিতে ধনে রন্ধে, খণগ্রস্তো ভবেনরঃ ॥ ৬ 

ধনস্থানে পাপগ্রহ এবং দ্বাদশে লগ্নাধিপতি অবস্থিতি করিলে এবং 

কর্মাধিপতি লাভাধিপতি কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে মানব খণণ্রস্ত হয় ॥ ৫ 

ধনাধিপতি অস্তমিত হইয়া নীচরাশিগত হইলে এবং ধনস্থানে ও নিধন 
স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মানব খণগ্রস্ত হইয়া থাঁকে ॥ ৬ 

দারিদ্রো-যোগাঁঃ | 

লগ্নেন্ঠু কেতুযুক্তে বা লগ্নেশে নিধনং গতে। 

মারকেশযুতে দৃষ্টে জাতো৷ বৈ নিধধনঃ ভবে ॥ ৭ 



অক্টন্ন অধ্যায়। ৪০৩ 

পাপগ্রহে লগ্নগতে রাজধন্মাধিপৌ বিনা। 
মারকেশযুতে দৃষ্টে জাতঃ স্তাম্িধনো নরঃ ॥ ৮ 

শশিনা সহিতো মন্দঃ গুক্রভৌমযুতো৷ ভবেৎ। 

তেন দারিদ্রাযোগো ন বৈ সমুদ্রমপি শোষয়ে ॥:১০ 

লগ্স্ত দশমে শুন্যে রবেরেকাদশে তথা। 
চন্্রস্ত ভাষ্টমে শুন্যে ত্রিশৃগ্মে চ দরিদ্রতা ॥ ১১ 

ষষ্াষ্টমব/য়গতে লগ্নেশে পাপসংযুতে । 
মারকেশযুতে দৃষ্টে রাজবংশ্োহপি নির্ধনঃ ॥ ১২ 

চতুর্য-কেন্দ্রেমু তবস্তি পাপা বিভ্তস্থিতশ্চাপি চ পাপখেটঃ। 
নরে দরিদ্রোহতিতরাং নিরুক্তে। ভয়ঙ্করশ্চাত্মকুলোত্তবানাম্ ॥ ১৩ 

লগ্ন ঝা! চন্দ্র কেতুযুক্ত হইলে এবং লগ্/ধিপতি অষ্টমস্থানগত হইয়! মারকা- 
ধিপতি কর্তৃক যুক্ত বা দুষ্ট হইলে জাঁতব্যক্তি নিধন হইবে ॥ ৭ 

লগ্নস্থ পাপগ্রহ নবম ব| দম।ধিপতি কর্তৃক বিষুক্ত হইয়া মারকাধিপতি দ্বার! 

যুক্ত বাঁ দুষ্ট হইলে জাতক নিধন হয় ॥৮ 

চন্দ্রের সহিত শনি, মঙ্গল এবং শুক্রযুক্ত হইলে প্রধান দারিদ্র্য-ঘোগ হয় । 
এই যোগে সমুদ্র পর্যাস্ত শুদ্ধ হইয়া যায় অথ।ৎ লোকে সর্বস্বাস্ত হয় ॥ ৯. 

যদি শনি, রবি ও শুক্র একরাঁশিতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে উক্ত 

দারিদ্রযযৌগে সমুদ্র পর্য্যন্ত শু হইয়া যাঁয় অর্থাৎ মানব সর্বস্বান্ত হয় ॥ ১০ 

লগ্ন হইতে দশমহ্থানে, রবি হইতে একাদশ স্থানে ও চন্দ্র হইতে অষ্টম 

সবানে কোঁন গ্রহের অবস্থিতি না হইলে মানব দরিদ্র হয় ॥ ১১ 

পাপগ্রহযুক্ত লগ্াধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম কিন্বা দ্বাদশস্থানগত হুইয়! মারকা দি- 

পতি দ্বারা যুক্ত বা অবলোকিত হইলে, রাঁজকুলোপ্ভৰ জাতকও দরিদ্র 

হইবে ॥ ১২ 

যদি টাঁরিটা কেজে এবং ধনস্থ।নে পাণগ্রহ থাকে, তাহা হইলে মানব সাঁতিশর 



৪৪৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

দরিদ্রতা ভোগ করে এবং আপনার বংশোদ্ব ব্যক্তিগণের নিকটে ভয়ের বস্তু 

বলিয়৷ পরিগণিত হয় ॥ ১৩ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

তীর্ঘস্বত্যুযোগঃ | 

ধন্মীধিপঃ পশ্যতি ধন্মভীবং লগ্লাধিপঃ পশ্যতি লগ্নভাবং। 

মৃত্যুং যদ! পশ্ঠতি মৃত্যুনাথস্তদা স্থৃতীর্থে নিয়তং সৃতি স্তাৎ ॥ ১ 

ত্রয়োগ্রহ। যদৈকত্র লগ্ররাশিবিবঙ্ধিতাঃ। 
ভুক্ত! স বিবিধান্ ভোগান্ জিয়তে জাহ্ুবী-জলে ॥ 

পুণ্যরাশিগতশ্ন্দ্রঃ পুরে চ দিবাকরঃ। 

কৃত্বাপুণ্য সহআাণি অিয়তে জাহবী-জলে ॥ 

বৃষে সূর্ধ্যে গুরে৷ ধর্মে লগ্নন্থে দৈত্যপুজবে। 
স্বতে]৷ সৌম্যক্ষিতে যুক্তে জ্রিয়তে জাহুবী-জলে ॥ ৪ 
কেন্দ্রগো গুরু শুক্রতু মৃত্যে। দৃষ্টে শুভগ্রহে। 
চরেহষ্টমে গুরৌধুক্তে ভ্রিয়তে জাহুবী-জলে ॥ ৫ 
গুরুণা সহিতশ্চন্ছো। লগ্রপো যদি পুণ্যগঃ 

স্মরপো ব্যয়পো৷ লাভে সৃতুঃস্যাজ্জাহবী-জলে ॥ ৬ 
লগ্নে শুক্রে "মরে জীবে ধন্মস্থে রজনীকরে। 

ৃত্যুং পশ্ুতি লগ্নেশে! ভ্রিয়তে জাহবী জলে ॥ ৭ 
ধন্মীধিপতি ধর্ভাঁবকে, লগ্রপতি লগ্রভাবকে এবং অষ্টমাধিপতি অষ্টম স্থানকে 

তবলোকন করিলে সুতীর্থে মৃত্যু হয় ॥ ১ 
ঘদি তিনটা গ্রহ জন্মলগ্ন ও জন্মরাশি ভিন্ন অন্ত যে কোঁন রাশিতে'অবস্থান 

করে, তাঁহা হইলে জাতব্যক্তি বহুবিধ বিষয়-স্থখ ভোগ করিয়া অন্তকাঁলে 

জাহবীজলে জীবন বিসর্জন করে ॥ ২ 



অফ্টম অধ্যায় । ৪০৫ 

চন্দ্র ধনস্থানগত হইলে এবং হ্্য দশমস্থানে অবস্থান করিলে মাঁনব বু 

পুণ্য সঞ্চয় করিয়। আস্তে জীন্ৃবী জলে প্রীণত্যাগ করে ॥ ৩ 

বৃধরাশিতে কৃর্ধ্য, ধর্মস্থানে বৃহস্পতি এবং লগ্গে শুক্র অবস্থিতি' করিলে 
ও অষ্টমস্থানে বুধের দৃষ্টি থাকিলে মানব জাহ্ুবী-জলে জীবন পরিত্যাগ 
করে॥ ৪ 

গুরু ও শুক্র কেন্দ্রে অবস্থন করিলে এবং অষ্টমস্থান শুভগ্রহ কর্তৃক 

অবলোকিত হইলে অথবা অষ্টমস্তান চররাশি হইয়া বৃহস্পতি বর্ভূক যুক্ত হইলে 
জাতকের গঙ্গাঁজলে মৃত্যু হয় ॥ ৫ | 

চন্দ্র ও বৃহস্পতি একত্রে, লগ্রপতি ধর্মস্থ।নে এবং সপ্তমাঁধিপতি ও ব্যয়াদি- 

পতি একাদশে অবস্থনি করিলে গল্জা-জলে মৃত্যু হয় ॥ ৬ 

লগ্নে শুক্র, সপ্তমে বৃহস্পতি ও নবমে চন্দ্র অবস্থান করিলে এবং লগ্নাধি- 

পতি অষ্টমস্থানকে দৃষ্টি করিলে গঙ্গাজলে মৃত্যু হয় ॥ ৭ 

পুণ্যরাশিগতঃ সূষ্যো৷ নিধনে চন্দ্রম৷ যদি । 
কৃত্ব। পুণ্/সহল্রাণি ভ্রিয়তে জীহ্বী-্জলে ॥ ৮ 

বুধাদিত্যসমযোগে। ন ভূতো! ন ভবিষ্যতি। 
চিরকালং সুখং ভুক্ত ভ্রিয়তে জাহৃবী-জলে ॥ ৯ 

দশমে জীবশুক্রৌতু সৃতিং পশ্যতি মৃত্যুপঃ। 
লগ্নে ধা লগ্নপো! ভৌমঃ কাশ্াং মৃত্যুং সমাদিশেহ ॥ ১০ 
সগুমচ্ছে জীবশুক্রে দশমে রজনীকরে | 

মৃত্যুং পশ্যতি লগ্নেশো! বারাণস্যাং ম্বৃতির্ভবেত ॥ ১১ 

লগ্নে সিংহে শনৌ ষষ্টে মিথুনে জীবসংযুতে। 
মৃত্যুং পশ্যতি লগ্নেশে বারাণস্তাং স্থৃতির্ভবেৎ ॥ ১২ 

জীবেন দৃশ্যতে চন্দ্রশন্দ্রেন দৃশ্যতে গুরুঃ। 
তদা মৃত্যুং ব্রজেদেব কাশাক্ষেত্রে ন সংশয় ॥ ১৩ 

নবমে হৃর্য্য এবং অষ্টমে চন্দ্র অবস্থান করিলে মানব বনু পুণ্যসঞ্চয় করিয়| 
তস্তে জাহুবী-জলে প্রাণভ্যাগ করে ॥ ৮ 



৪০ ৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

বুধাদিত্য-যোগ অতিশয় ছুলভি ; এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে মানব চির- 

কাল সুখভোগ করিয়! অস্তিমে জাহুবীজলে জীবন বিসর্জন করে। 

(বুধাদিত্য-যেগের সাধারণ অর্থ একরাশিতে বুধ 'ও রবির সংযোগ, 

কিন্তু বাস্তবিক তাহাকে বুধদিত্য-যোগ বলে না। বুধের গৃহে রবি ও রবির 

গৃহে বুধ অথব! বুধ কিম্বা রবির গৃহে উভয়ের একত্র অবস্থানের নাম 

বুধাদিত্যযোগ ) ॥ ৯ 

দশম স্থানে গুরু 'ও শুক্র এবং লগ্রে লগ্রাধিপতি ব| মঙ্গল অবস্থান করিলে 

এবং অষ্টমাধিপতি অষ্টম স্থানকে দর্শন করিলে কাশীধামে মৃত্যু হয় ॥ ১৭ 
সপ্তমস্থানে গুরু শুক্র এবং দশমস্থানে চন্দ্র অবস্থান করিলে ও লগ্নাধি- 

পতি অষ্টম স্থানকে দৃষ্টি করিলে বাঁরাণসীতীর্থে মৃত্যু হয় ॥ ১১ 
সিংহরাশি জন্মলগ্ন হইলে, ঝষ্টস্থানে শনি, -মিথুনে বৃহস্পতি এবং লগ্রাধি- 

পতির অষ্টমস্ানে দৃষ্টি থাকিলে মানব কাঁশীধামে মৃত্যুলাভ করে ॥ ১২ 
যদি বৃহস্পতি ও চন্দ্র পরম্পর পরস্পরকে অবলোকন করে, তাহা হইলে 

মানবের কাশীধামে মৃত্যুলাভ হয় ॥ ১৩ 

নিধনে চ স্থিতে ভৌমে বুধক্ষেত্রে ভবেদ্যদি। 
কাশীবাসো ভবেত্ৃস্য শশী কেন্দ্রে বিশেষতঃ ॥ ১৪ 

বিনাশরাশো যদি পুণ্যগেহে নিজাধিপেনৈব বিলোকিতঃ স্তাহ। 
মৃত্যুন্তবেৎ সৌখ্যযুতোহশুপি নৃনং প্রাণান্ত্যজেজ্জহ,ন্ৃতা-স্থনীরে ॥ ১৫ 

লগ্রস্ত দক্ষিণে চন্দ্রে বামে চৈব দিবাকরে। 
কৃত্ব৷ পুণ্যসহকআ্রাণি ভ্রিয়তে জাহৃবী-জলে ॥ ১৬ 

চররাশৌস্থিতে সূর্যে লগ্ন্থম্চন্দ্রমা যদি। 
বশিষ্ঠাদিমুনেবর্বাক্যং গঙ্গায়াং মরণং ভবেত ॥ 

জ্ঞানেন তীর্থরাজে চ স্বৃত্যো মৃত্যুপ্রদে গুরুঃ পুংসাং। 

নীত্বা! স্থরপতিভবনং দত্বা ফলং মোক্ষদং পশ্চাৎ ॥ ১৮ 

উচ্চগেহগতে চন্দ্রে দশমে জীববীক্ষিতে। 

স্বৃতো শুক্রে ধনে জীবে মৃত্যুস্তীর্থজলা শ্রয়ে ॥ ১৯ 



অধ্টম অধ্যায় । ৪০৭ 

যদি অষ্টমগ্থানে বুধের ক্ষেত্রে মঙ্গল অবস্থান করে এবং বিশেষতঃ চন্দ্র 

কেন্দ্রে অবস্থান করেন, তবে মানবের কাশীবাঁস হয় ॥ ১৪ | 

যদি অষ্টম ও নবমগৃহ নিজ অধিপতি দ্ব।রা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মানব 
নিশ্চয়ই সুখে জহনস্ুতাঁর পবিত্র সলিলে প্রাণত্যাগ করে ॥ ১৫ 

১৬ ও ১৭ শ্লোকার্থ স্পষ্ট। 

অষ্টম স্থানস্থ বৃহম্পতি মাঁনবকে সঙ্জানে তীর্থরাজে অর্থাৎ প্রয়াগতীর্থে 
মৃত্যুপ্রদা নপুর্ববক ইন্দ্রভবনে লইয়া পশ্চাৎ মোক্ষফল প্রদান করেন ॥ ১৮ 

চন্দ্র উচ্চরাশিগত হইলে 'ও দশমস্থানে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকিলে অথবা 

অষ্টমে শুক্র ও ধনস্থানে বৃহস্পতি থাঁকিলে মানবের তীর্থক্ষেত্রে মৃত্যু হয় ॥ ১৯ 

চতুর্ভিঃ সপ্ততিব্বাপি নিধনং যদি দৃশ্ঠতে । 
ভুক্ত ভোগান্ ভূতিষুতানন্তে চ জাহৃবীং লভেৎ ॥ ২০ 
বুধে লগ্গতে চৈব দশমে রোহিণীপতৌ। 

জাহ্ব্যাং হি তা মৃত্যুনী ত্রকার্ধ্যা বিচারণী| ॥ ২১ 

নিধনং গুরুণাযুক্তং গুরুণা দৃশ্ততেহথবা । 

এবং ভূৃগুসুতেনাপি তীর্থে চ মরণং ভবেৎ ॥ ২২ 

চরম্কং নিধনং তীর্থে যদি পশ্ততি চক্দ্রমাঃ | 

মথরায়াং ভবেন্মত্যুং কাণ্তাং বাপ্যথবা পুনঃ ॥ ২৩ 

নিধনেশো যদ) যুগে গুরুত্তেন যুতো যদ । 
ভুক্ত1 চ বিবিধান্ ভোগাঁন্ ম্রিঘ্ুতে জাহ্ৃবীজলে ॥ ২৪ 
জীবক্ষেত্রগতে লগ্নে মৃত্যুসংস্থে শুভগ্রহে । 
মৃত্যুপো! বীক্ষিতে মৃত্যুং মথুরায়াং মৃতির্ভবেৎ ॥ ২৫ 

মীনে কুস্তে যুগে চৈব কুলীরেচ বিশেষতঃ । 
জীবযুক্তেহথবা দৃষ্টে হরিপাঁদোদকে ব্যপ্তঃ ॥ ২৬ 

২* হইতে ২৬ গ্নোঁকার্থ স্পষ্ট) এজন্য অনুবাদ করা হইল না। 

হোন আরতি 



3৪৮৮. জ্যোঁতিষ-প্রভাকর । 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
বাহার (টি (পাতা 

বহুবিধ স্তৃত্যুযোগাঃ | 

শত্রগেহী যদ! সৌম্যঃ শত্রুযুক্তে। নিরীক্ষিতঃ | 
ষষঠাষ্মস্থিতগ্চন্দ্রো হন্যতে জলজন্তভিঃ ॥ ১ 

যাহার জন্মকালে বুধ শত্রগৃহে শত্রুর সহিত অথবা! শত্রদৃষ্ট হইয়! বাঁদ করে, 

তাহাকে জলজন্তগণ বিনাশ করে ॥ ১ 

লগ্নপে। বন্ধুপে। বাপি যুতে। দৃষ্টোহরি খেচরৈঃ | 
নেক্ষতে মৃত্যুপো মৃত্যুং গৃহমধ্যে স্বৃতির্ভবেৎ ॥ ২ 

যদ্দি লগ্রাধিপতি বা চতুর্থাধিপতি শত্রগ্রহ দ্বারা যুক্ত বা ঘৃষ্ট হয় এবং 
নিপনাধিপতি নিধনস্থান না দেখেন, তাহ। হইলে গৃহমধ্যে মৃত্যু হয় ॥ ২ 

দিতাসিতগৃহে ভানুর্ধদা মদনমৃত্যুগঃ। 
মিততৌমাকিভিদৃষ্টে! বৃষ্ণান্মরণমা দিশেহ ॥ ৩ 

যদি শুক্র কিন্বা শনির গৃহে রবি অবস্থান করত সপ্তম অথব! অষ্টমস্থানগত 

হয় এবং শুক্র, মঙ্গল ও শনি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে মানবের বৃক্ষ হইতে 
পতন দ্বারা মৃত্যু হয়॥ ৩ 

লগ্নপো ব্যয়পে! নীচে নীচস্থগ্রহবীক্ষিতে । 

নেক্ষতে লগ্রপো। লগ্নং মৃত্যু স্যাৎ পথিধন্ধনে ॥ ৪ 
লগ্ধিপতি ও ব্যয়াধিপতি নীচরাঁশিতে অবস্থিতি করিয়া! নীচরাশিগত 

গ্রহদ্বার! দৃষ্ট হইলে এবং লগ্জাধিপতি লগ্রকে ন! দেখিলে পথিমধ্যে অথবা 

বন্ধনদশীয় মৃত্যু হয় ॥ ৪ 
লগ্নপো ধন্পে। ত্ তু ভবেতাং পাপনংযুতৌ । 
নেক্ষতে সৃত্যুপো মৃত্যু নৌমধ্যে মরণং ভবেৎ ॥ ৫ 

লগ্লাধিপতি ও ধর্ম ধিপতি পাপযুক্ত হইলে এবং অষ্টমাঁধিপতি অষ্টম স্থানকে 

দৃষ্টি না করিলে নৌকামধ্যে মন্ষ্যের মৃত্যু হয় ॥ ৫ 



অষ্টম অধ্যায়। ৪০৯ 

লগ্নপো ধন্মীপো নীচে রিপুযুক্তো ভবেদ্যদি । 

নেক্তে মৃত্যুপো মৃত্যুং কারাগারে স্বৃতির্ভবেত ॥ ৬ 

যদি লগ্নাধিপতি ও ধর্্ীধিপতি নীচরাশিতে শত্রগৃহযুক্ত হয় এবং নিধনাধি- 

পতি নিধনস্থানকে অবলোকন না! করেন, তাহ! হইলে কারাগারে মৃত্যু হয়॥ ৬ 

জায়েশো মৃত্যুপোদ্ৌ তু রাশাবেকত্রসংস্থিতে | 

মৃত্যুপে! বীক্ষতে লগ্নং ভ্রিয়তে ভাধ্যয়া সহ ॥ ৭ 

সপ্তম ও অষ্টমাধিপতি উভয়ে এক রাশিতে অবস্থান করিলে এবং অষ্টমাধি- 

পতি লগ্নকে দৃষ্টি করিলে মানব ভাঁধ্যার সহিত ইহলোক পরিত্যাগ করে ॥ ৭ 

মৃত্যুপো লগ্রপশ্চাপি লগ্নে স্তাতামুতো যদদি। 

স্থিতৌ দ্রেক্কাণে একম্মিন্ ভ্রিয়তে ভাধ্যয়া সহ ॥ ৮ 

নিধনাঁধিপতি ও লগ্নাধিপতি ঘদি উভয়ে লগ্নে এক গ্রহের দ্রেক্কাণে অব 

স্থিতি করে, ভাঁহা হইলে মানবের ভাধ্যার সহিত মৃত্যু হয় ॥৮ 

ইতি দীপিকা য়াং বহুবিধ-মৃত্যুযোগাঁঃ। 

বজপাতে ম্বৃতুয যোগঃ । 

কুস্তে চ মীনে মিথুনীভিধানে শরাসনে সূর্ধযাদি-পাপখেটাঃ। 

বুচেগ্িত স্তাৎ পুরুষে নিতাস্তং বজ্েণ নূনং নিধনঞ্চ তথ্য ॥ ৯ 

কু, মীন, মিথুন ও ধনু রাশিতে স্্য্যাদি সমস্ত পীঁপগ্রহ অবস্থিতি করিলে 

মনুষ্য কুকা্য্ে রত হয় এবং তাহার বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ॥ ৯ 

সর্পদংশনে সৃত্যুযোগঃ | 

ৃত্যুন্টো যদি বা ভৌমঃ শত্রগেহীন্দুসংযুতঃ 
এষ নাশকরো। যোগো ছ্বিজিহেবন ন সংশয়ঃ ॥ ১০ 

অষ্মস্থ মঙ্গল শক্রগ্রহের গৃহে চন্দ্রযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে, মানবেক্ট 

সপ্পদংশনে মৃত হয় ॥ ১০ 

প্র-৫২ 



৪১৩ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

শত্্ীঘাতে স্ৃত্যুযোগঃ | 

শত্রস্থানন্থিতো জীবঃ শক্রগেহে বুধেক্ষিতঃ | 
এষ শন্ত্রহতো। যোগে! যদি শত্রসমো। ভবে ॥ ১১ 

ষদি ঝ্টস্থানে বৃহস্পতি থাকিয়া শক্রগৃহস্থিত বুধ কর্তৃক অবলোঁকিত হয়, 
তাহা হইলে মানব ইন্ত্রতুল্য হইলেও অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে ॥ ১১ 

মণ্ডম পরিচ্ছেদ | 

মিশ্রযোগাঁঃ। 

বদান্যতা-থোগাঃ | 

ব্যয়েশে তদ্রিপ ফগতে তত্র দৃষ্টে শুতৈগ্রহৈঃ। 
দানবীরে। ভবেনিত্যং সাধুকম্মন্ মানবঃ ॥ ১ 

চতুর্থে দানভাবেশে কন্মেশে কেন্দ্রমাশ্রিতে । 

ব্যয়েশে গুরুসংদৃষ্টে মহাদানকরো। ভবেৎ ॥ 
ভাগ্যেশেনাপি সংঘুষ্টে স্বোচ্চন্ছে দোমনন্দনে। 
লাভেশে কেন্দ্রভাবস্ছে মহাদানকরো। ভবেৎ ॥ ৩ 

ব্য়াধিপতি তাহার নিজের দ্াদশে অর্থাৎ লগ্নের একাদশে থাঁকিলে 
এবং তাহাতে গুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে জাতক দানশীল হয় ॥১ 

চতুর্থস্থানে নবমাঁধিপতি ও কেন্দ্রে কর্মাধিপতি অবস্থান করিলে এবং 
ব্যয়াধিপতি বৃহস্পতি বর্তৃক দুষ্ট হইলে মানব অতিশয় দাতা হয় ॥ ২ 

উচ্চরাশিতে বুধ ভাঁগ্যাধিপতি কতৃক দৃষ্ট হইয়া! অবস্থান করিলে এব 
লাভাঁধিপতি কেন্দ্রে থাকিলে মানব মহাদীতা হয় ॥ ৩ 

ভ্রিবিধ ধনবানযোগঃ। 

লগ্লাদতীব বসুমান্ বন্ুমান্ শশাঙ্কাৎ। 

সৌম্যগ্রহৈরুপচয়গতৈঃ সমস্তৈঃ | 



অষ্টম অধ্যায় । ৪২১ 

দ্বাভ্যাং সমোহল্প বস্থমাংশ্চতদনু তয় । 

মগ্যেষু স্বৎস্বপি ফলেঘিদমুত্কটেন ॥ ৪ 
ইতি দীপিকায়াম্। 

লগ্নবা চন্দ্র হইতে সমস্ত শুভগ্রহ উপচয়গত (ওয়, ৬্ঠ,১*ম ও ১১শ 
স্থানগত) হইলে জাতক অতিশয় ধনবান্, ছুইটা শুভগ্রহ উপচয়গত হইলে 
মধ্যমরূপ ধনবান্ ও একটা শুভগ্রহ উপচয়গত হইলে সামান্তরূপ ধনবান্ হইয়া 
থাকে । অন্তান্ত ফল অপেক্ষা এই ফল অধিক বলবান্ ॥ ৪ 

বিনয়াদি-গুণ-ধনযোগঃ | 
অধম সমবরিষ্ঠান্যর্ক-কেন্দ্রাদিসংস্থে। 

শশিনি বিনয়বিত্ত-জ্ঞান-ধী-নৈপুণ্যানি ॥ 
অহনি নিশি চত্দ্রে স্বাধিমি ত্রাংশকে বা। 

স্থরগুরুসিতদৃষ্টে বিত্তবান্ স্থখী চ॥ ৫ 
ইতি দীপিকায়াং। 

চন্দ্র রবির কেন্দ্রে অবস্থিতি করিলে বিন্য়, ধন, জ্ঞান ও বুদ্ধি অধমরূপ ) 

রবির পনফরে (২য়, ৫ম, ৮ম» ১১শে) থাকিলে মধ্যমরূপ ; এবং রবির আপ- 

ক্রিমে (৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১২শে) থাকিলে উত্তমরূপ হয়। আর যদি চন্দ্র 

্বীয় অধিমিত্র গৃহে থাকিয়া শুক্র ও বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে মানব ধনী 
ও সুখী হয় ॥ ৫ 

গণিতশান্ত্রজযোগঃ 
গণিতজ্ঞে তবেজ্জাতো৷ বাগভাবে ভূমিনন্দনে | 
সসোমে বুধ-সংঘৃষ্টে কেন্দ্রে বা সোমনন্দনে ॥ ৬ 

দ্বিতীয় স্থানে-মঙ্গল ও চন্দ্র, বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়। অবস্থান করিলে, অথব! 
বুধ কেন্দ্রে অবস্থান করিলে মানব গণিত বিগ্াবিশারদ হয় ॥ ৬ 

জলমজ্জনযো গা! । 

নীচান্বিতে মূঢ়যুতে স্ুখস্থে সপত্বভে বা জলরাশিসংজ্ঞে। 
তদীশ্বরে হীনবলে তদানীং পতত্যসৌ কৃপতটান্থুরাশো ॥ ৭ 



৪১২ _ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর। 

লগ্নেশ্বরে হীনবলে স্থখস্ছে নীচেহ্কে যুক্তে যদি বা সপাপে। 

জলগ্রহেণাপি যুতে স্থখেশে বলেন হীনে জলরাশিমগ্র; ॥ ৮ 
সরিৎস্থানাধিপে লগ্ননাথেন সহিতে স্থখে । 

কম্মীধিপেন সংঘৃষ্টে নদীকৃপতটাদিযু ॥ ৯ 

যদি লগ্ন হইতে চতুরথস্থান জলরাশি (মকর, কর্কট বা মীন) হয় এবং 
তাহাতে নীচস্থ ও পাপগ্রহ শক্রগৃহে অবস্থান করে এবং চতুর্থাধিপতি হীনবগ 
হয়, তবে কুপ কিম্বা! তড়াগাদির জলে নিমজ্জিত হইতে হয় ॥ ৭ 

লগ্নাধিপতি বলহীন হইয়। চতুর্থস্থানে থাঁকিলে, রবি স্বীয় নীচগ্লাশিগন্ড 

থা পাপযুক্ত হইলে এবং চতুর্থাধিপতি হীনবল হইয়৷ শুক্র ও চন্দ্র সহ পাঁপগ্রহ- 
যুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিলে জলমগ্জ হইতে হয় ॥ ৮ 

চতু্থস্থানীধিপতি ও লগ্রাধিপতি চতুর্থস্থানে কর্দদাধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট হইয়! 
অবস্থান করিলে নদী ও”কুপাদির জলে মগ্র হইতে হয় ॥ ৯ 

ং₹শনাশ-যোঁগঃ। 

রবিণা সহিতে| মন্দে। রাহুযুক্তে! ভবেদ্যদি | ' 
ংশনাশকরে! যোগঃ কথিতো। মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১০ 

ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণ বলিয়াছেন যে, যূদি জন্মকালে রাহু, শনি ও রবি এক- 

গৃহে বাস করে, তবে বংশনাশ যোগ হয়। € এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে 

কাহারও সন্তান হয় না অথব! হইয়া জীবিত থাকে না। )॥ ১৯ 

গুরুচগ্ডালী-যোগঃ । 

জীবে সকেতৌ যদি বা সরাহো চগ্ডালতা৷ পাঁপনিরীক্ষিতশ্চেৎ। 

নীচাংশগে নীচসমন্ধিতে বা জীবে দ্বিজশ্চেদপি তাদৃশঃ স্যাত ॥ ১১ 

বৃহস্পতি, রাহ বা! কেতুযুক্ত হইয়! পাপগ্রহ দ্বার অবলোঁকিত হইলে মানব 

চণ্ডালতা প্রাপ্ত হয়, অথবা বৃহস্পতি নীচাংশে বা নীচগ্রহ্যুক্ত হইলে জ্বাতক 
ব্রাহ্মণ হইলেও চগ্ডালসদৃশ হয় ॥ ১১ 



অব্টম অধ্যায়। ৪১৩ 

উন্মাদ-যোগঃ। 

উন্মাদযুগ ভ্রংশযুতো৷ বিলগ্নে শনৌ কলত্রে সকুজে ত্রিকোণে। 
লগ্নে শনৌ। রিপফগতে দিনেশে চন্দ্র ব্রিকোণে যি বা ধরাজে ॥১২ 

উন্মাদবুদ্ধিঃ স ভবেত্দানীং 
শন্যারবারে। যদি জন্মকালে । 

কেন্দ্রস্থিতো সৌম্যনিশাকরো বা 
সৌম্যাংশহীনৌ ভ্রমসংযুতঃ স্তাৎ ॥ ১৩ 

যদি লগ্নে শনি ও সপ্তমে কিন্ব। ত্রিকোণে মঙ্গল অথবা লগ্নে শনি, ছ্বাদশে স্র্য্য 

ও ত্রিকোণে চন্দ্র ব| মঙ্গল অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতক উন্মাদগ্রস্ত ও অধঃ- 
গতিত হয় ॥ ১২ 

যদি জন্মবার শনি কিনা মঙ্গল হয় এবং কেন্দ্রে বুর্ধ কিনব চন্দ্র শুভগ্রহের 
নবাংশে অবস্থানি না করিয়া কেন্দ্রগত হয়, তাহা হইলে জাতক উন্ম|দবুদ্ধি ও ভ্রম- 
যুক্ত হইয়! থাকে ॥ ১৩ 

কুলনাশক-যোগঃ | 

ভাগ্যেশ্বরে চান্ত্যগতে সপাপে জন্মোদয়েশৌ রবিগোৌ কুলন্বঃ | 
বিনষ্পুত্রার্থকলত্রভাক্ স্তা শুভৈনঘুক্তো যদি বীক্ষিতো বা ॥ ১৪ 

যদ্দি ভাগ্যাধিপতি পাপযুক্ত হইয়া দ্বাদশে এবং লগ্মাধিপতি রবি সহ অবস্থান 
করেন এবং তীহাঁরা যদি শুভগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট না হয়েন, তাহা! হইলে মানব কুল- 
নাশক হয় এবং তাহার স্ত্রী-পুত্রধন বিনাশ হয় ॥ ১৪ 

ভূজচ্ছেদ-যোগঃ । 

ভৌমক্ষেত্রগতে লগ্নে রবেঃ ক্ষেত্রে শনৈশ্চরে ॥ 
স তু পাপযুতে। বাপি ভূজগ্ছেদো৷ ভবেদ্ঞ্রবং ॥ ১৫ 

মঙ্গলের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে এবং রবির ক্ষেত্রে শনি থাকিলে ও পাঁপযুক্ত হইলে 

মানবের হস্তচ্ছেদ হয় ॥ ৯৫ 



৪১২ , জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

অঙ্গচ্ছেদ-যোগঃ | 

চন্দ্রভৌমৌ যদ! লগ্নে বাজচ্ছেদঃ প্রকীন্তি তঃ। 
লগ্নগেন্দৌ কলত্রস্থে ভৌমেহজ চ্ছেদঈরিতঃ ॥ ১৬ 

চর্জ ও মঙ্গল লগ্নে থাঁকিলে মানবের অগচ্ছেদ হয়। লগ্নে চন্দ্র ও সষ্জীমে 

মঙ্গল থাঁকিলেও অঙ্গচ্ছেদ হইরা থাকে ॥ ১৬ 

হস্তপদ্চ্ছেদ-যোগঃ | 

ক্র ,রগেহী যদা সৌরিঃ শত্রযুক্তোহরিবীক্ষিতঃ। 
একপাকরোচ্ছেণে। মুনিভিঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ১৭ 

যদ শনি ক্রুরগ্রাহের গৃহে শত্রযুক্ত ও শত্রদৃষ্ট হইয়। অবস্থান করে), তবে 

মানবের এক হস্ত ও এক পদ ছেদন হয় ॥ ১৭ 

চক্ষুহীন-যোগ্নাঃ । 

পাপৈস্্রিভিধদ। দোমোহরিষ্টগেহোপরিস্থিত | 
শুভগ্রহ। ন পশ্যন্তি চক্ষুনণশে। ভবেদ্ঞ্রবম্ ॥ ১৮ 

অষ্টমস্থে৷ যদা ভানুঃ শশিশুক্রারবীক্ষিতঃ। 

রিপুগেহী বিশেষেণ কাণযোগো। ভবেদ্ঞ্রবম্ ॥ ১৯ 
ধনভং দক্ষিণং নেত্রং ব্যয়ভং বামনেত্রকং | 

যত্র তত্র স্থিত: ক্ররঃ প্রহারং পীড়ন স্মতং ॥ ২০ 

ধনগতা রবিরাহুশনৈশ্চর৷ ধনপতির্যদি চাস্তমুপাগতঃ । 

খলযুতোথ ন পশ্ততি তৎ পদং ভবতি চাত্র নরো ভুবি কাঁণকঃ ॥ ২১ 
ব্যয়গৃহং রবিরাহুসমাযুতং ব্যয়পতির্যদি চান্তমুপাগতঃ | 
অথ যুতং শনিনাথ কুজেন ব| ভবতি চাঁত্র নরো ভূৰি কাণকঃ ॥ ২২ 

শুভগ্রহের দৃষ্টিবিহীন এবং তিনটা পাপগ্রহযুক্ত হইয়া চন্দ্র অশুভ থে অবস্থান 

করিলে মানবের নিশ্চয় চক্ষুহীন হয় ॥ ১৮ 

রবি অষ্টমস্থানে বিশেষতঃ শক্রগৃহে চন্দ্র, মঙ্গল ও শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া 
অবস্থান করিলে নিশ্চয় এক চক্ষৃহীন হয় ॥ ১৯ 

২০ হইতে ২২ শ্লোকার্থ স্পষ্ট । 



অধ্টম অধ্যায়। ৪১৫ 

খপ্জ-যোগাঁঃ। 

কর্কটস্থো যদ সৌরিঃ পাঁপযুক্তো ভবেদ্যদি । 
শুভগ্রহ ন পশ্ুস্তি খঞ্জো ভবতি নীন্তথ| ॥ ২৩ 

রুবিনা সহিতো মন্দে। গুরুণা সহিতঃ কবিঃ | 

শুতগ্রহা! ন পশ্ন্তি পাঁদথগ্জে। ভবেনরঃ ॥ ২৪ 

মেষালিক ক্মুগমীনগতৌ শনীন্দু। 

ক্রু রাশ্থিতৌ ভবতি তত্র নরস্ত খণ্জঃ ॥ ২৫ 

কর্ণচ্ছেদ-যোগঃ । 

তৌমক্ষেত্রগতে লগ্নে রবিস্তত্র শনৈশ্চর2। 
পাপেন সংযুতে। বাপি কর্ণচ্ছেদী ভবেন্নরঃ ॥ ২৬ 

মঙ্গলের ক্ষেত্রে লগ্ন হইলে এবং তথায় শনি কিম্বা রবি পাপমুক্ত হইয়। অবস্থান 
₹“রলে কর্ণচ্ছেদ হয় ॥ ২৭ 

লিজচ্ছেব-যোগঃ | 

কর্কটস্ছো যদা ভানুঃ মকরে ভূমিনন্দনঃ 

শেফচ্ছেদকরস্তস্ত যদি শত্রসমো৷ ভবে ॥ ২৭ 

পাতকা-যোগাঃ ! 
ভৌমঃ পশ্ঠতি যল্পগ্রং লগ্ধং পশ্ততি ভাক্কর্ঃ 

পাতকী ল বিজা নীয়ৎ শুদ্ধবংশো ভবেদ্যদি ॥ ২৮ 

বিত্তে মন্দে ব্যয়ে রাঁহৌ লগ্রসংস্তথে বুহস্পতো। 

মৃহাপ|পী ভবেজ্জীতো দ্বিজবংশ সমুদ্তবঃ ॥ ২৯ 

লগ্নভং ক্র;/রসংযুক্তং ধন্মভাঁবং বিশেষতঃ | 
লগ্রপে হি বিশেষেণ পাঁপী ভবতি মাঁনবঃ ॥ ৩০ 

লগ্ননাঁথ ক্রু,রযুতো লগ্রং বা জ্ুরসংযুতুং । 

বন্দীধিপো যদ! নীচঃ পাপাত্মা স ভবেন্নরঃ ॥ ৩১ 

তন্ুপতির্যদি নীচপদান্থুগঃ কুজশনৈশ্চরসদযুতলগ্রভং, | 

দরশমভং খলখেটযুতেঙ্সিতং বিবিধপাঁপকরো! ভূবি মাঁনবঃ ॥ ৩২ 



৪১৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

পাঁতকী লগ্গে জীবে দ্যুনস্থে স্তাচ্ছনৈশ্চরে । 
শত্রনীচগতৈঃ থেটেঃ পঞ্চা্যৈরধমো। ভবেৎ ॥ ৩৩ 

পাপত্রয়গতঃ সূত্র! গুরুশুক্রবিবর্জিতঃ। 
পাপিষ্ং কুরুতে নিত্যং অল্লায়ুশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ 
পাপগেহী যদ। চন্দ্রো রবিমন্দারলোকিতঃ। 

্রহ্ষঘাতী ভবেনিত্যং সৃষ্যপুত্রেণ গোবধী ॥ ৩৫ 
পাপগ্রহযুতশ্চন্দ্রো রবিতৌমাবলোকিতঃ । 
স ভবেদ্ত্রক্ষঘাতী চ শনিযুক্তশ্চ গোবধী ॥ ৩৬ 

রবি তিনটা পাঁপগ্রহের সহিত একত্র অবস্থিত হইলে তাহাতে যদি শুক্র কিছ! 

বৃহস্পতির যোগ না থাকে, তাহ হইলে জাতব্যক্তি পাপিষ্ঠ ও অক্নায়ুঃ হয় ॥ ৩৪ 

যাহার জন্মকালে চন্দ্র পাপগ্রহের গৃহস্থিত হইয়া রবি, শনি ও মঙ্গল কর্তৃক 
অবলোকিত হয়, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মবধকারী এবং এ চন্দ্র শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
গো-বধকারী হয় ॥ ৩৫ 

জন্মকাঁলে চন্দ্র পাপযুক্ত হইয়৷ রবি ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতব্যক্তি 

্রহ্মঘাতী এবং এ পাপযুক্ত চন্দ্র শনিগ্রহের সহিত একগৃহে থাকিলে গো-ঘাঁতী 
হয় ॥ ৩৬ 

শিরচ্ছেদ-যোগাঃ। 

প্রসৃতিকালে কিল যন্ত জন্তোঃ কর্কেইর্জশ্চেম্মকরে মহীজঃ। 

চৌরধ্যপ্রসঙ্গাভ্ুজচণ্ডদণ্ডাৎ শীর্ষাদি খণ্ডানি ভবস্তি নূনম্ ॥ ৩৭ 
শনিগেহে যদা রাছঃ শশী সিংহে যদা স্থিতঃ। 
শিরশ্ছেদপ্রদো যোগো বিষুনা! পরিকীন্তিতঃ ॥ ৩৮ 
অষ্টমন্যে। যদা সোমে। রবিযুক্তো। ভবেদ্যদি | 

শিরশ্ছেদকরে! যোগে। মুনিভিঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ৩৯ 

যাহার জন্মকালে কর্কটরাশিতে শনি এবং মকরে মঙ্গল অবস্থান করে, সে 

ব্যক্তি চৌধ্যাপরাধে কিন্ব! আপনার ছুঃদাহসিক বাছবনজনিত অপরাধে দণ্ুনীয় 

হইয়| থাকে এবং তাহার নিশ্চয় শিরশ্ছেদ হয় ॥ ৩৭ 



অষ্টম অধ্যায় । ৪১৭ 

শনির গৃহে রাঁহু এবং সিংহরাঁশিতে চন্দ্র অবস্থানকালে কেহ জন্মগ্রহণ 

করিলে তাহার শিরশ্ছেদ হয় ॥ ৩৮ 

অষ্টমস্থানে রবি ও চন্দ্র অবস্থানকালে জন্ম গ্রহণ করিলে শিরস্ছেদ হয় ॥ ৩৯ 

শুলরোগী-যে'গঃ 
একত্রেব ত্রয়ে। মুখ্যাঃ উন সর্ববদা। 
শুলযোগে। ভবেদত্র নাত্র কাব্য। বিচারণ। ॥ ৪? 

'যুদ্ধে বাদে ততপরাঃ ক্রুরচেষ্টাঃ ুরাম্থান্তে নিষ্ঠ র। নিদ্ধিনাশ্চ। 
যোগে যেষাং সৃতিকালে হি শুলঃ শুলপ্রাগ্াস্তে জনানাং ভবস্তি ॥৪১ 

জন্মকালে তিনটা পাপগ্রহ একরাশিস্থ হইলে জাতব্যক্তি শূলরোগী হয়, এই 
বিষয়ে কোন !বচারের আবশ্টীকতা নাই ॥ ৪, 

ক্ষরগুলাদিরোগ-যোগই | 
পাপান্তর।লে চ ভবে কলাবান্ কিলার্কসুন্ুমদনালয়স্থ; | 
কলেবরং স্াৎ বিকলঞ্চ তন্ত শ্বান ক্ষয়-প্লীহক- গশুল্মরোগৈঃ ॥ ৪২ 

ৃষ্টে ক্র,রখগৈঃ শুভৈর্ন চ বিধো যষ্ঠেশ্বরে গ্লীহকৃৎ। 
ষষ্ঠে সপ্তমমাঁলয়ে থলথগে শ্ত।ৎ প্রীহরোগী পুমান্ ॥ ৪৩ 

জন্মন্তেব বিনষ্টনদগ্ধকশনিঃ সর্য্যে মহাপ্রীহতা | 

লগ্রন্বামিনি চোগ্রপীড়ি তশনৌ গ্লীহাহ্থ সাঙ্গে স্থিতে ॥ ৪৪ 

যদি চন্দ্র পাপগ্রহের মধ্যবন্তী হয় এবং জায়া স্থানে শনি থাকে, তাহা হইলে 
মন্ুষ্যের শ্বাস, ক্ষয়, প্লীহা ও গুলরোগে শরীর বিকৃত হয় ॥ ৪২ 

অর্শপীড়াযোগাঁঃ। 

ভূম্যাঃ পুত্রে শশিরবিযুতে দর্শপুর্ণে ইটকাঁলে 

মন্দেহস্ত্যস্থে কুজ তনুতূজের্যোগতোহস্তে দৃশাবাঃ। 

ভৌমে বালৌ গুরুসিতদৃশা বর্জিতে জীবলগ্মে . .. 
মূর্ভৌ মন্দে কুজযুজি মদদে সম্যগর্শ। বিকারঃ ॥ ৪৫ . 
ক্র,রে বিনাশনাথে মদগে শুভভৃষ্টি বর্জিতেশো,দৃক্ |. 
অহ্যস্তগৃহে মন্দে বাল পুণ্যে সছুমিস্থতে ॥ ৪৬ রঃ 
প্র-৫৩ 



৪১৮ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

জাতিভ্রংশঙ্লেচ্ছাদি-যোগাঁঃ | 
হিঃম্বভাবং তু লগ্রং বৈ শনিযুক্তস্ত লগ্রপঃ । 
শনেগৃহেস্থিতশ্চৈব জাতিভ্রষ্টো ভবেররঃ ॥ ৪৭ 

, লগ্নগো নীচসংহ্থো! তব খলখেটন্ত নির্ববলঃ | 
ব্যয়স্থৌ শনিরাহ চ ম্দিরাং পিবতে নরঃ ॥ ৪৮ 
লগ্নে জুরে ব্যয়ে জ্ুরো ধনগো ক্ুর এব চ। 
লগ্রপঃ ক্ুরসংযুক্তো স্্রেচ্ছো ভবতি সর্বথ! ॥ ৪৯ 

ধনস্থানে যদ! সৌরিঃ সৈংহিকেয়ো ধরাহ্মজঃ। 

স্থিতশ্চ পঞ্চমে স্থানে তবষ্টমে শশিভাম্করৌ ॥ ৫০ 

ধনস্থানে যদ! সৌরিশ্চা্টমে যদি চন্দ্রমাঃ। 
ব্রহ্মপুত্রো যদ! জাতো  ম্নেচ্ছে। ভবতি নান্তথা ॥ ৫১ 

লগ্রস্থো বাহ্টমে সৌরিঃ সুখস্থে চষ্টিমে কুজে । 

ভাবী জাত্যস্তরে প্রানুমূ্নয়ো বন্ুপাতকান্ ॥ ৫২ 
লগ্ননাঁথো ব্যয়ে জাতঃ শনিযুক্তস্থ লগ্নভং | 
তমোধযুক্তে নরোলোকে জাতিভ্রংশনবাপ্রি,য়াৎ ॥ ৫৩ 

তন্ুপন্তনুগশ্চৈব কুরগ্রহসমাযুতঃ | 
ব্যয়নীথো৷ ধনে নীচে জাতিভ্রংশমবাপ্র,য়াৎ ॥ ৫৪ 
লগ্নস্থে৷ ক্রুরখেটে! বৈ সপ্তমেপি ব্যয়েপি চ। 
লগ্্বামী চ সক্রুরঃ শনিযুক্তো বিশেষতঃ ॥৫৫ 

যদি বিলগ্লগতে। রবিনন্দনস্তন্ুপতির্যদি পাপসমন্বিত£ | 

স্থরগুরুত্তমস যদি সংযুতঃ খলু নরে। মদিরাং পিবতে হি সঃ ॥ ৫৬ 

সর্পহস্তাযোগাঃ । 

মৃত্যু্ছো যদি বা ভৌম শক্রগেহীন্দুসংযুতঃ | 
এষ নাশকরো। যোগে দ্বিজিহেবন ন সংশয় ॥ ৫৭ 

লগ্লাচ্চ সপ্তমস্থানে শন্তর্কে রাছুসংস্থিতে। 

সপ্পেণ পীড়িতস্যোক্তা শয্যায়াং স্বপতোহপি চ ॥ ৫৮ 



অব্টম অধ্যায় | ৪১৯ 

জন্মলগ্ক হইতে অষ্টমস্থানে যদি মঙ্গল থাঁকে এবং এ মঙ্গল শক্রগৃহগত হয় 
ও তাহার সহিত চন্দ্রের যোগ থাকে, তাহা হইলে জাতমনুষ্য সপ্রুকতভূক দংশিত 
হইয়! প্রাণ পরিত্যাগ করে ॥ ৫৭ 

ইচ্ছতো স্ত্যুযোগঃ । 
কেন্তরস্থানগতে ভৌমে সৈংহিকেয়ে চ সপ্তমে । 
তদ1 নিত্যং বিজানীয়াদস্মান্সত্যুস্তদা! ভবেৎ ॥ ৫৯ 

- বাত-গীড়া-যোগঃ। 

বাঁতরোগী বিলগ্নস্থে গুরো ছ্যনগতে শনৌ। 
সোন্মাদে। লগ্রগে জীবে ছ্যনস্থে ভূতে ভবেৎ ॥ ৬০ 

সর্বদা তন্ুগতাঃ শশিভাস্কর পঙ্গবো বিবিধরোগকারকম্চ ভবস্তিহি 
প্রবলবাত বিশোষ শিরোব্যথং খলুতদা লভতে ভূবি মাঁনবঃ ॥ ৬১ 

পশুহস্ত1-যোগঃ | 

চন্দরহ্্য্যগৃহে রাহু্চন্দ্র-স্ধ্যযুতে। যদি । 
মৃত্যুস্থো মদনস্থোবা পণুভির্ন্ততেহথবা ॥ ৬২ 

মুখর-যোগঃ | 

ক্ষীয়মাণবিধুরত্র ভৌমধুণ্থা শুভে তু মুখরঃ প্রজায়তে ॥ ৬৩ 
অঞ্জ আক্ফুজিতি সপ্মঘৃষ্ট্যা জঃ প্রপশ্তুতি তদী মুখরঃ স্তাৎ ॥ ৬৪ 

অথ হদয়-দোষঃ। 

যষ্েশ্বরার্কে দখলে শুভাঢ্যে। 

হৃদ্রোগবা ংশ্চাথ চতুর্থগঃ শনিঃ ॥ ৬৫ 

গুরুর্ভবেদ্বাপি খলৈঃ গ্রাপীড়িতঃ | 

স্তাদরক্তপিতী হুদয়ে সকম্পনঃ ॥ ৬৬ 

অথ কর্ণ দোষঃ। 

যবনঃ । সৌম্যে রিপু-কুগৃহগে শনিন। তুরীয়- 
ৃষ্টে রিপৌ সমদৃশাব্যধিরত্বযৌগঃ ॥ ৬৭ 



৪২০  জ্যোত্তষি-প্রভাকর। 

 চাপস্থবক্রশনিহাদ্দগবাকৃপাতৌ জে 

_. শ্শুক্রা্থিতে রিপুযুতেন্দুজপূর্ণদৃষ্টে ॥ ৬৮ 
নক্তং বুধে রিপুগুহে সিতে চ বোন্দি সংস্থিতে 
উচ্চৈঃস্বরেণ শৃণুতে শ্রবণে দর্ষিণৌত্তরে ॥ ৬৯ 

অন্তার্থঃ_ বুধহীপতিশ্ততুর্থে শনিনা চতুর্থষট্যা দৃষ্টে বধিরো ভবতি। 
অথবা বুধে রিপৌ যদি শনিন। সমদৃষ্টা দৃষ্টে বধিরঃ। অথব! ধনুঃস্থো বক্রী 
শনিম্তন্ত হন্দায়াং বাকৃপতিরবতি জ্ঞে শুক্রা্থিতে রিপুগতে ভৌমেন পুরণনষ্ট্যা 
ৃষ্টে বধিরঃ স্তাৎ। অথবা রাত্রি জন্মনি বুধে যষ্ঠে শুক্রে দশমস্থে উচ্চৈঃশব্দেন 

বামকর্ণে শণোতি ত্রিকোণায়তৃতীয়স্থাঃ পাঁপাঁঃ সৌম্যে রবীক্ষিতাঃ। কর্ণোপ- 

ঘাতং কুর্বস্তি জাঁতকন্ত ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭-_-৬৯ 

চৌরযোগাঃ | 

মূর্ত ক্ররান্তুতীয়ে চ লাঁভে চাঁপি বিশেষতঃ । 
নীচগ্রহেণ সংঘদৃষ্টো! জায়তে চৌরমানবঃ ॥ ৭০ 

তৃতীয়ং যদি নীচস্থং শনিশ্চৈব বিশেষতঃ 
নীচ গ্রহণে স'দৃষ্টো জায়তে চৌরমানবঃ ॥ ৭১ 
ছুশ্চিক্যা ধিপতিনীচো নীচগ্রহসমাযুতঃ | 

লগ্রেগো যদি নীচস্থশ্চৌরো ভবতি মানবঃ ॥ ৭২ 
তৃতীয়্ইেপি যদ নীচাঃ কুজরাহুশনৈশরাঃ। 

ভাবাধী*শ্চ নীচস্থো জাঁয়তে চৌরমানবঃ ॥ ৭5 
ব্যয়ে ক্র,রো৷ ধনে করো ছুশ্চিক্যে বা বিশেষতঃ । 

ভাবানীং স্বামিনো! নীচাশ্চৌরো! জাতো ভবিষ্যতি ॥ “৪ 

লগ্লাভপতিনীচে ক্রুরগ্রহসমাযুতঃ | 
লাভস্বামী তৃতীয়স্থো নীচে চৌরাধিপো নরঃ ॥ ৭৫ 

সপ্তমে মন্দভৌমজ্ঞা বা চতুর্থগতা৷ ইমে। 
পুর্ণ চন্জদুষ্টাচ্চচৌরো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৬ 
শুভদ্রষ্টা জ্ঞারচন্দ্রাঃ কেন্ত্রস্থাশ্চৌর মাঁনবঃ। 



অষ্টম অধ্যায়। ৪২১ 

ষ্ঠস্থানে বুধাঁরো চেখ তদা ভবতি তত্করঃ | 
সকর্মণঃ গ্রভাবেণ করপাদৌ বিনশ্তুতি ॥ ৭৭ 

দীর্ঘাুর্যোগঃ । 

তৃতীয়ৈকাদশে চৈব নবমে পঞ্চমে ভূগৌ। 

সম-সপ্তগতে জীবে জীবেদব্দশতং নব ॥ ৭৮ 

যাহার জন্মকাঁলে তৃতীয়, একাদশ, নবম কিম্বা গঞ্চমস্থানে শুক্র অবস্থিতি 

করেন এবং সপ্তমস্থানে বৃহস্পতি বাঁস করেন, সেই ব্যক্তি একশত বখ্খর 

জীবিত থাকে ॥ ৭৮ 



ন্বম অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

অফ্টবর্গগণনা | 

'অষ্টবগগণনা-প্রণালী | 

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও লগ্ন এই আটটীকে লইয়া 
অষ্টবর্গ। অষ্টবর্গ গণনাঁকাঁলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আটটা রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া এ 
সকল রাঁশি-চক্রের মধাস্থানে যথাক্রমে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি আটটা 
নাম লিখিতে হইবে । জন্মকালে রাশিচক্রে কথিত গ্রহগণ ও লগ্ন যে যে রাশিতে 

অবস্থিত থাকিবে বা আছে তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থিতি-স্থান হইতে ভিন্ন 
ভিন্ন আটটা রাশিচক্রে নিয়লিখিত প্রকারে রেখা ও বিন্দুপাঁত করিতে হইবে। 

প্রথমতঃ রবির অষ্টবর্গ গণন। করিতে হইলে রবি যে রাশিতে অবস্থিত 

আছেন, সেই রাশিতে, তাহা হইতে দ্বিতীয়, চতুর্থ, সগ্ডম, অষ্টম, নবম, দশম 
ও একাদশ রাশিতে এক একটা রেখাপাঁত করিতে হইবে। সেইরূপ চন্দ্র, 

মঙ্গলাদির ও নিম্নলিখিত অঙ্ক দ্বারা কোন্ কোন্ স্থানে, রেখাপাত করিতে 
হইবে তাহ! স্ধীগণ বুঝিরা লইবেন। পাঠকবর্গের সুবিধার্থ নিম্নে গ্রহগণের 
অষ্টবর্গ রেখাঁচক্র দেওয়া! গেল। 

গ্রহগণের অষ্টবর্গরেখা চক্র | 

ুরয্যাষ্টবর্গরেখা ৪৮ চন্দরাষ্টবর্গরেখ! ৪৯ 
রবি ১1২1৪।৭1৮।৯।১০।১১ রবি ৩।৬৭1৮1১০।১১ 

চন্দ্র ৩।৬।১০।১১ চন্দ্র ১1৩,৬।৭।১০।১১ 

মঙ্গল ১1২।৪81৭91৮1৯1১০1১৯১ মঙ্গল ২৩।৫।৬।৯।১০।১১ 

বুধ ৩।৫।৬1৯।১০।১১।১২ বুধ ১1৩1৪1৫1৭41৮1১০।১১ 

গুরু ৫1৬।৯।১১ গুরু ১1৪1৭1৮1১০।১১।১২ 

শুক্র ৬1৭১২ শুক্র ৩181৫1৭1৯1১৯০।৯১ 

শনি ১1১181৭1৮1৯1১০।১৪ শনি ৩৫৩১১ 

লগ্ন ৩181৩১০১১১২ লগ্ন ৩।৬।১০।১১ 



নবম অধ্যায় । ৪২৩ 

কুজাষ্টবর্ণরেখ। ৩৯ বুধ।ষ্টবর্গরেথা-৩৮" ৫৮ 
রবি ৩।৫1৬।১০।১১ রৰি ৫৬।৯।১১।১২ 

চন্দ্র ৩/৬।১১ | চন্দ্র ২।৪।৬৮1১০।১১ 

মঙ্গল ১1২৪৭1৮১০১১ মঙ্গল ১।২1৪।৭1৮1৯1১০।১১ 

বুধ ৩1৫।৬।১১ বুধ ১১1৫।৬।৯।১০।১১১২ 

গুরু ৬।১০।১১।১২ গুরু ৩৮।১৯।১২ 

শুক্র ৬৮১১১২ শুক্র ১২৩1৪1৫৮৯১১ 

শনি ১৪।৭1৮।৯।১০।১১ শনি ১২1৪।০1৮1৯১০।১১ 

লগ্ন ১৩1৬ ১০1১১ লগ ১২1৪।৬।৮।১০।১৯১ 

গুর্বষ্টবর্রেখ। ৫৬ শুক্রাষ্টবর্গরেখ। ৫২ 

রবি ১২1৩19।৭1৯।১০।১১ ববি ৮১১।১২ 

চন্দ্র ২৫1৭।৯।১১ চন্দ ১২।৩1৪1৫1৮1৯1১১।১২ 

মঙ্গল ১২।৪।৭1৮1১০।১১ মঙ্গল ৩1৫1৬1৯১১১২ 

বুধ ১।২।৪।৫।৬৯।১০।১১ বুধ ৩৫।৬1৯।১১ 

গুরু ১1২।৩।৪।৭।৮।১০।১১ গুরু ৫1৮1৯।১০।১১ 

শুক্র ২৫1৬৩৯১০1১১ শুক্র ১।২1৩1৪1৫1৮1৯।১০।১১ 

শনি ৩1৫।৬।১১ শনি ৩।৪1৫1৮1৯।১০।১১ 

লগ্ন ১1২1৪1৫।৬।৭1৯।১০।১১ লগ্ন ১২।৩।৪1৫1৮1৯। ১৯ 

শন্তষ্টবর্ণরেখা। ৩৯ লগ্নাষ্টবর্গরেখা ৪৯ 

রবি ৩৪।৬।১০1১১১২ 
চঞ্দ ৩1৬1১০১১1১২ 

রবি ১।২1৪।৭1৮1১০।১৯ 

তু) রর চন্দ্র ৩৬1১১ মঙ্গল ১1৩1৬1১০।১১ 

মঙ্গল ৩1৫1৬1১০।১১।১২ বুধ ১।২1৪1৬1৮১০।১৯ 
বুধ ৬1৮৯1১০১১।১২ গুর্লাউ।২।৪1৫1১।৭।৯।১০।১১ 

গুরু ৫0৬।১১1১২ শুক্র ১।২।৩৪।৫।৮৯ 

ণঁ ১৩ ০1১ 

শুক্র ৬১১১২ শনি ১৩1৪1৬১০1১১ 
লগ্ন ৩।৬।১০1১১ 

শান ৩1৫1৬১৯ পরাশরীহোরায় লগ্নরেখা ৪৯, 
লগ্ন ১1৩1৪1৬১০১১ গ্রন্থ।স্তরে ৩৭ উক্ত আছে। 



8২৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

কোঠিতে কেহ কেহ লগ্নের অষ্টবর্শস্থানে রাহুর অষ্টবর্গ লিখিয়! থাকেন। 

: রাহষ্টবর্গ রেখা ৩৯। 
রবি ২৩1৪।৬।৯, রাহ ১1৪1৫।৬৯ 

চন্দ্র ১৩1৪৬ র্ গুরু ৩।৪।৬।৯ 

মঙ্গল ৩৫1৬৯ শুক্র ২৩।৫।৯ 

বুধ ১২1৩1৩1৭ শনি ২৫।৬ 

লগ্ন ৪1৯১০।১১১২ 

উক্ত প্রণাঁলীতে রেখাপাত করিয়া গ্রহগণের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিতে 

হইবে। অষ্টবর্গে কিূপে গ্রহগণের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার ও তাহাদের ফলনির্ণয় 

করিতে হয়, তাহ পরবন্তী পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । দশা-ফল স্থবিচারসাপেক্ষ, 

কিন্ত মহাষ্টবর্গ ও অষ্টবর্গ-সন্তুথ যে ফল, তাহা বিচারসাপেক্ষ নহে। উহ! 

গণিতাঁগত বলিয়। অব্যর্থ; যদি গণন! নিভূল হয়, তবে অষ্টবর্গ-নিরূপিত ফল 

অবস্তই ফলৈক্যে পরিণত হুইবে। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
অঞ্টবর্গে গ্রহগণের শুদ্ধাশুক্ধ বিচার ও ফলনির্ণ | 

যে গ্রহের অষ্টবর্গে যে যে রাশিতে পাঁচ হইতে আট পর্্যস্ত ফলরেখ। 

থাকিবে, সেই গ্রহ সেই রাশিতে ক্রমশঃ শুভফলের বর্ধক হয়েন। আর 

চারি রেখ। থাকিলে সমফল প্রদ এবং তিন, ছুই ও একরেখ৷ থাকিলে ক্রমশঃ 

অণ্তত ফলের বর্ধক হয়েন। রেখা না থাকিলে অর্থাৎ অ্শুন্তে, সেই রাশিতে 

বিশেষ অশগুভপ্রদ হয়েন। অতএব যে গ্রহের অষ্টবর্গ গণনা করিতে 

হইবে, সেই গ্রহ যে গৃভে থাঁকিবে দেই গৃহে যদি ৪ কিন্বা ততোধিক রেখা 

থাঁকে, তবে সেই গ্রহ শুদ্ধ ও স্ত্রভফলপ্রদ। আর যে ঘরে চারি রেখার 

কম হইবে, সেই রাঁশিগত হইলে অস্তুদ্ধ ও অশ্ভফলপ্রদ জানিবে। গ্রহগণ 

অষ্টবর্ণে শুদ্ধ হইয়া যদি উপচয়গত অর্থাৎ জন্মরাঁশি ঝ| জন্স-লগ্ন হইতে তৃতীন়, 

ষ্ঠ, দশম বা একাদশ ছানগত অথবা মিত্রগৃহগত বা উচ্চস্থানগত হয়, তবে 

সেই গ্রহ অতিশয় শুভফলপ্রদ ; এবং গ্রহগণ অশুদ্ধ হইয়া! যদি অপচয় স্থান 



নবম অধ্যায়। ৪২ 

গত অর্থাৎ ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১৯শ ভিন্ন অন্য রাঁশিগত হয় কিন্ত শক্র বা নীচ 
রাশিতে অবস্থান করে তাহা হইলে অতিশয় অণ্ডতপ্রদ হইয়া থাকে । গ্রহগণ যে 
যে রাশিতে অষ্টবর্ণে শুভ, গোচরে সেই সেই রাশিতে আগমন করিলে তাঁৎ- 

কাঁলিক শুভপ্রদ হয়েন। সেই স্থান যদি জন্মরাশি হইতে সেই গ্রহের গোঁচর- 

নির্দি শুভস্থান হয়, তবে শুভফলের বদ্ধক হয়েন। সেই রাশি, জন্মলগ্ন হইতে 

যে ভাব, তগ্ভাবোথফলের এবং তগ্াব-নির্দিষ্ট ভ্রাতি পিত্রাদির তাৎকালিক শুভ- 

সৌখ্য কল্পনীয়। মনে করুন রবির অষ্টবর্গে মিথুন.রাঁশিতে ফলরেখা ছয় আছে ; 

সেরূপস্থলে রবি মিথুনরাশিশ্থ হইলে অর্থাৎ আফাঁমাঁসে বিশেষ শুভফল্লহুচক 
হয়েন। যে কার্যে রবিশুদ্ধির আবশ্তক, আষাঁঢ়মাঁসে সেই কার্ধ্যারস্থে নিশ্চয়ই 
শুভ হইবে। 

যাবতী যাবতী রেখ গ্রহাণামষ্টবর্গকে | 

তাবতীং দিগুণীকৃত্য চাষ্টভিঃ পরিশোধয়েত ॥ 

অষ্টোপরিভবেদ্রেখা অষ্টাভ্যন্তর বিন্দব2 | 

অষ্টাভিশ্চ সমোধত্র সমস্তত্র নিগগ্ভতে ॥ ১ 

পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রত্যেক রাশিতে যতগুলি রেখাপাত হইবে তাহা- 

দিগকে ছিগুণ করিয়। গুণফল হইতে আঁট বিয়োগ করণাস্তর ধত অবশিষ্ট থাকিবে 

তত অস্ক সেই সেই রাশিতে বাঁখিতে হইবে এবং যে যে রাশিতে দিগুণিত রেখা 
সমষ্টি আটের ন্যুন হইবে সেই সেই রাঁশিতে আট হইতে যে কয়েক সংখ্যা কম হয় 
ততগুলি বিন্দু বসাইতে হইবে আর যে যে রাশিতে খিগুণিত রেখার সমষ্টি আট 

হইবে, সেই রাশিতে সম লিখিবে ॥ ১ 

বিন্দু ও রেখাপাত-প্রণাঁলী। 

শৃন্তে তু বিন্দবশ্চাষ্টৌ রেটুকে রসবিন্দবঃ। 
চত্বারে। বিন্দবে। যুগ্ষে দ্বিবিন্দ্ু রামরেখকে ॥ 
সমে। রেখ চতুর্থেু পঞ্চমে নেত্ররেখকে । 

ষড়েখাস্থ চতুরেখা সপ্তমে রসরেখিকা ॥ ২ 
গ্র- ৫৪ 



৪২৬ জ্যো।তষ-প্রভাকর । 

পূর্বোক্ত প্রকারে দিগুণিত রেখাসমষ্টি হইতে ৮ বিয়োগ করিয়া শূন্ত থাকিলে 

আট বিন্দু, এক রেখা থাকিলে ছয় বিন্দু; ছুই রেখা থাকিলে চারি বিন্দু, তিন রেখা 

থাঁকিলে ছুই বিন্দু রাখিতে হইবে ; চারি রেখ। থাকিলে সম হইবে, পচ রেখ! 

থাকিলে ছুই রেখা, ছয় রেখা থাকিলে চাঁরি রেখ সাত রেখা থাকিলে ছয় রেখা 
হইবে ॥ ২ ৃ 

এইরূপে রেখা ও বিন্দপাঁত করণাত্তর ফল বিচার করিতে হইবে।" 

রেখাতিস্ত ফলং শুভং বিন্দুনাত্ব শুভং জ্ঞেয়ং। 

অন্তচ্চ। শুভারেখা সমাখ্যাত1 অশুভাবিন্দবঃ স্মৃতা। 

রেখ' দ্বার! গুভফল এবং বিন্দু ্ বার। অশ্ডভফল বিচার করিতে হয়। 

যত্র রেখা ন বিন্দুশ্চ তৎ সমং পরিকীন্তিতং । 

যে স্থানে কেবল রেখা আছে, বিন্দু নাই, সেই র।শিকে “পম” বলা হয়। 

রেখা বা বিন্দুযোগে গ্রহাণাং ফলমৃ। 
স্বোচ্চমিত্রাদিব্স্থাঃ কেন্দ্রাদি-বলসংযুতাঃ। 
অনিষ্টফলদাঃ সর্বেদ স্বল্পবিন্দুযুতা যদি ॥ ৩ 

ুষ্টস্থানস্থিতা৷ যে চ যে চ নীচারিভাংশগাঃ। 

তে সবের শুভদ| নিত্যমধিবিন্দুযুতা যদি ॥ ৪ 

দিনেশমুখ্যগ্রহবর্গকেধু যদা শনিঃ শুন্তগুহং প্রয়াত | ূ 

করোতি পিত্রাদ্িক-ভাবজানামতীব-রোগারিভয়া কুলানি ॥ ৫ 

উচ্চস্থ, মিত্রাঁদি বর্গগত ব! কেন্দ্রাদিস্থ হইয়া ব্লযুত গ্রহ, অষ্টবর্গচক্রে একাদি 

্বষ্পবিন্দু বা হবল্পরেখাযুক্ত*রাশিস্থ হইলে অনিষ্টফলপ্রদ হয়েন। আর ষড়াদি- 

দুস্থানস্থ, নীচরাশি-নবাংশস্থ বা! শক্রক্ষেত্রনবাংশস্থ দুর্বল গ্রহও, অধক বিন্দু বা 
রেখাযুক্ত-রাশিস্থ হইলে শুভপ্রদ হয়েন ॥ ৩।৪ ॥ রব্যাদিগ্রহের অষ্টবর্গে ষে রাশি 

রেখাবজ্জিত বা অষ্টশূন্তযুক্ত, শনি, গোচরে সেই রাঁশিস্থ হইলে, সেই রাশিনির্দিষ্ট 

ভাবফলের অনিষ্ট, এবং রোগ, শত্রবৃদ্ধি ও ভয়াকুলত্ব ইত্য।দি এবং ত্ভাবনিদদিষ্ট 

পিতৃ ভ্রাতাদিরও তদ্রপ অণুভ কল্পনীয় ॥ ৫ 



নবম অধ্যায়। ৪২৭ 

অথ রব্য।দি-গ্রহাণাৎ বিশেষফলম্। 
লগ্নং গতে দিনকরে রিপুনীচভাগে 

জাতঃ কৃশানুযুগবিন্দুযুতে চ রোগী। 

বাণাদিবিন্দুঘহিতোদ্রগে দিনেশে 

স্বোচ্চেথবা নিজগৃহে নৃপতিশ্চিরায়ুঃ ॥ ৬ 

কেন্দ্রত্রিকোণপগতে দিনেশে ষট্-পঞ্চ-সপ্তাষ্টকবিন্দুবর্গে। 

রুদ্রামলানীলচলাব্দকেধু জাতস্ত ব৷ তজ্জনকশ্ মৃত্াুঃ ॥ ৭ 

এেকাদ্দি রেখা বা বিন্দুযোৌগে রবির বিশেষ ফল )-_রবির অষ্টবর্গে ছুই ঝ৷ তিন 

বিনুযুক্ত রাশিতে লগ্নস্থ রবি, শক্রগৃহ, শক্রনবাংশ, নীচগৃহ ঝ|.নীচরাশিশ্বরূপ- 

নবাংশস্থ হইলে জাতক চিররোগী হয়। আর পঞ্চদি রোযুক্ত রাশিতে নর্থ 

রবি, উচ্চরাঁশি, উচ্চনবাংশ, স্বগৃহ বা স্বনবাংশস্থ হইলে জাতিক দীর্ঘ!যুঃ ও রাজা 
বা রাজতুল্যপ্শ্্্যশালী হয় ॥ ৬ 

পঞ্চ, ফট, সপ্ত ঝা অষ্টবিন্দযুক্ত রবি, কেন্দ্র বা কোণস্থ হইলে যথাক্রমে ২২, ৩৫, 

৩০ বা ₹৬ বর্ষ বয়ংক্রম সময়ে জাতকের বা তাহার পিতার মৃত্যু হয়॥ ৭ 

অথ চন্দ্রফলযূ। 

. শুন্যাগারং তরণি-শশিনোরষ্টবর্গং তদীয়ং, 
মাসং রাশি সকলশুভদে কন্মণি ত্যাজ্যমাুঃ | 

যক্ষমালম্তং শশিনি তন্ুগে সৈকলোকাক্ষিবিন্দো 

সপ্তত্রিংশচ্ছরদি মরণং ছিত্রিখেটান্বিতে চ ॥ ৮ 

চন্দ্রের ফল-_রবি ও চন্দ্রের অষ্টবর্মে যে রাশি রেখাবজ্জিত অর্থাৎ অষ্শ্ভ- 

যুক্ত, সেই রশিতে এবং সেই রাশি-নিরদি্ মাে, কদাচ কোন শুভ কাধ্যারস্ত 

করিবে না। (যে রাশি পঞ্চাদি রেখাযুক্ত, সেই রাশিতে এবং সেই মাঁসে শুভ 

কার্ধ্যারস্তে গুভ ফল হয়)। ল্স্থ চন্র, চন্্াষ্টবর্গে এক, ছই বা তিন বিন্ুক্ত 

রাশিতে অবস্থিত হইলে জাতক স্ালস্তবান্ ও ক্ারোগী হয়, উক্ত চন্ত ছুই বা 

ভিন গ্রহফুছ্র হইলে ৩৭ বর্ষে তাহার মৃত্যু হয়॥৮ 



জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

ভৌমফলং। 
স্বোচ্চ-স্বকে গুরু-স্থখোদয়-মানযাতে 

বিন্দষ্টকে চ যদি কটিধনপ্রতুঃ স্যাৎ। 
চাপাজসিংহমবগকীটবিলগ্নসংস্থে 

ভৌমে চ পঞ্চাদিক বিন্দুগতে চ রাজা ॥ ৯ 
মঙ্গলের ফল--মঙ্গলের অষ্টবর্গে, অষ্টবিন্দুযুক্ত অথচ উচ্চ বা স্বগৃহস্থ মঙ্গল, 

লগ্ন, চতুর্থ, নবম বা! দশমস্থ হইলে, জাতিক কোটিধনেশ্বর হয় । মেষ, সিংহ, ধনু, 
মকর বা বৃশ্চিক-লগ্স্থ মঙ্গল, পঞ্চাদি বিন্দুযুক্ত হইলে জাতক রাজা (বা রাঁজ- 

তুল্য )হয়॥৯ 

বুধমলমূ। 

কেন্দরত্রিকোণে বন্থৃবিন্দুকে জ্ঞে জাতীয়বিষ্ভাধিক-ভোগশালী | 
স্বোচ্চাদিকৈক-দ্বিতয়-ত্রিবিন্দৌ তন্ভাববৃদ্ধিন চ ভাবহানিঃ ॥ ১০ 
বিদ্বাধিক্যং যত্তদাগারমাসে বিগ্ভারস্তঃ সর্ববিষ্তাকরঃ স্যাৎ ॥১১ 

বুধের ফল--কেন্দ্র ব৷ কোণস্থ বুধ, স্বীয় অষ্টবর্গে অষ্টবিন্ুযুক্ত হইলে জাতক 

জাতীয় বিগ্কাকুশলী ও অধিক ভে।গশা'লী হয়। এক, ছুই বা তিন বিন্দৃযুক্ত উচ্চস্থ 
বুধ যে ভাঁবস্থ হয়েন, সেই ভাবের ইষ্টানিষ্ট বিশেষ কিছু হয় না॥ ১০ 

বুধাষ্টবর্ণে ষে রাশিতে পঞ্চাদি ফলরেখা! থাকিবে, নেই রাশিনিদিষ্ট মাসে 

বিস্তারস্ত হইলে বি্ভার সমধিক উন্নতি সাঁধন হয় ॥ ১১ 

গুরুফলম্। 

জীবাষ্টবগর্ধিক বিন্দুরাশে। লগ্নে নিষেকঃ কুরুতে স্ুতার্থী। 

তদ্রাশিদিগভাগগূহস্থিতানি গোবিত্ত যানানি বহুনি চ স্থ্যঃ ॥১২ 

বৃহস্পতির ফল-- বৃহস্পতির অষ্টবর্গে পঞ্চাধিক ফলরাশি-লগ্নে গর্তাধান করিলে 

পুক্রকামী ব্যক্তির (পত্বীর বাধকাদি রোগ না থাকিলে ঝ৷ পুত্রোৎপত্তির সম্ভব 

থাঁকিলে ) পুত্রলাভ হর । আর তত্তৎ রাশিৰ্ধিদিষ্ট যে দিক্, সেইদিকে গৃহারস্ত, 

ব। গৃহস্থিতি শুভজনক, তদগৃহ, বহু গো, বিভ্ত, যান প্রস্তুতি সুখের হেতু হয় ॥ ১২ 



নবম অধ্যায় । ৪২৯ 

শুর্রফলম্। 

শুক্রোহল্পবিন্দুযুত-মন্নিরদিখিভাগে 

্রীবশ্যহেতু শয়নীয়গৃহং প্রশস্তম্ ॥ ১৩ 
শুক্রের ফন- শুক্র, একাদি অল্প ফলরেখা যুক্ত হইলে, শুক্রাবস্থিত রাঁশির 

যে দিক্, সেই দিকস্থিত শয়নীয় গৃহ, স্ত্রীব্ঠের নিমিত্ত প্রশস্ত হয় ॥ ১৩ 

শনিফলমূ। 

কোণস্ত শুন্যতররাশিগতে তু মন্দে 
জাতহ্য মৃত্যুকলমা শুধনক্ষয়ে। বা। 

একদ্বি-লোকযুতবিন্দুযুতে চ কেন্দ্রে 
মুক্তে স্বতৃঙ্গতবনে রবিজেহল্লমায়ুঃ ॥ ১৪ 

শনির ফল--শনির অষ্টবর্গে অষ্টশৃন্তধুক্ত রাশিতে শনি থাকিলে, কি! 

গোঁচরে সেই রাশিতে শনির আগমন হইলে, জাতকের জন্মকাঁলে ও তৎকাঁলে 
মৃত্যুফল ব। ধনক্ষয় হয়। কেন্দ্র শনি, এক দুই বা তিন ফলরেখাযুক্ত হইলে, 
াতক অল্লাঘুঃ হয়; কিন্তু শনি তুঙ্গ্থ হইলে উক্ত ফল হইবে না॥ ১৪ 

অথ ভিগ্নউক-বর্গায়ুঃ। 

কেন্দ্রাদন্যতমস্থে চ শশিনি গ্রহসংযুতে। 

অষ্টবর্গেন ভিন্নায়ুদ' শমে ভ্রুরসৌম্যকৈঃ ॥ ১৫ 
রেখায়াং বৎসরে জ্ঞয়ঃ সার্ধসপ্তদিনং সমে। 

অষ্টবর্গে গ্রহায়ুঃ স্যাদ্দিনং চতুর বিন্দুষু ॥ ১৬ 

অষ্টবর্গীযুঃ ;--যে কোন গ্রহযুক্ত চন্দ্র, কেন্্রস্থ হইলে এবং দশমে শুভাগুভ 
গ্রহ থাকিলে, জাতক অইবর্ণ।যুর অধিকারী হয়) অর্থাৎ তজ্জাতকের অষ্টবর্গীযুঃ 
নিরূপণ করা আবস্ঠাক ॥ ১৫ | 

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অইবর্গ অঙ্কিত করিয় তাহাতে প্রত্যেক ঘরের রেখাঁকে 

দ্বিগুণ করিয়! আট বাদ দিয়! যেরূপে-অস্কপাত প্রণালী লিখিত আছে, সেইরূপে 

অঙ্গপাঁত করিবে । অষ্টবর্সচক্রে প্রত্যেক ঘরে যত অঙ্ক হইবে, তত বৎসর, যত সম 



৪৯ মাডে মীন এবং যত চারি বিন্দু ততদিন ধরিতে হইবে। এইরূপে ক্র. 
অষ্টবর্গে দশ ঘরের রেখা সম ও বিন্দু দ্ব।রা যত বৎসর, ম|স ও দিন পাওয়। 

যাইবে, তাহা একস্থানে রাঁখিবে। ইহাকেই রবিদত্ত আয়ুঃ বলে। পরে চঞ্জের 
অষ্টবর্গে এরূপ গণনায় ঘাদশ ঘরের অস্ব,সম ও বিন্দু দ্বারা যত বৎসর, মাস ও দিন 
পাওয়! যাইবে, তাহা পুর্বস্থাপিত অঙ্কের নীচে রাঁখিবে, ইহাকেই চন্্রপ্রদত্ত আযুঃ 
বলে। ্ 

এইরূপে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ; শনি ও লগ্মের অষ্টবর্গে গ্রত্যেকের দ্বাদশ 

ঘরে যত অঙ্ক, সম ও বিন্দু হইবে, তত বৎসর মাস ও দিন পূর্বস্থাপিত অস্কদ্ধয়ের 

নিয়ে নিয়ে রাঁখিয়! একত্র যোগ করিবে । অর্থা্ রব্যা্দি লগ্ন পর্যন্ত এই আট- 

টার অষ্টবর্গে যে আট প্রকার প্রদত্ত আযুর বর্ধ মাস ও দিন নির্ণাত হইবে, 
সকল অগ্ক একত্র যোগ করিলে যত যোগফল অর্থাৎ যত বৎসর মাস ও দ্রিন 

হইবে, তত বৎসর মাস ও দ্রিন জাতকের পরম।রু জানিবে ॥ ১৬ 

অথ মহাফ্টবর্গনিরূপণমূ । 

স্বগ্রহাণাং স্বকমষ্টবর্গং কৃত্ব! পৃথক্ সপ্ুন্্র চন্দ্রকেছু। 

মেষাখ্যরাশে: সকলাঙ্কমালাং লিখে সমাহ্ৃত্য সমস্তচক্রাৎ্ ॥ ১৭ 

মহাষ্টবর্গায়হবচক্রমেতদ্রাশৌ বুধাদাবপি চৈব মেব। 

বিলিখ্য যাত্রাদি-বিবাহ-রাজ্যাভিষেকশ্চুড়াদিমহেযু কুরধযাৎ ॥ ১৮ 

'মহাষ্টবর্ণ ১--রব্য।দি সপ্তগ্রহের সপ্ত অষ্টবর্ণচক্রে, প্রত্যেক চক্রের মেযরাঁশি- 

স্থিত অষ্টবর্ রেখার সমট্ট যত হইবে, তাহা মহাঁষ্টবর্গচক্রে মেষরাশিশ্থালে 
রাখিতে হইবে। উক্ত নিয়মে সপ্ত চত্রস্থিত বৃষাদি মীন পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাশিস্থিত 

অঙ্-সমট, মৃহাবর্গচক্রে বুষ হইতে মীন পর্যন্ত প্রত্যেক রাঁশিতে যথাক্রমে গ্বাপন 

করিতে হইবে, উহ্বাকেই মহা ষ্টবরগচক্র কে । যাত্রা, বিবাহ, রাজযাভিষেক ও চূড়া, 

প্রস্তুতি উৎমব কার্ষেয অষ্টবর্গে গ্রহশুদ্ধি বিবেচনা কর আবস্তুক ॥ ১৭ ॥ ৯৮ 



নবম অধ্যায়। ৪৩১ 

অথ মহাক্টবর্গকলম্ | 

ভিংশাধিকফল। যে চ রাশয়স্তে শুভ! মতাঃ। 

পঞ্চবিংশাদি-ত্রিংশান্তফল! মধ্যাঃ প্রবীন্তিতাঃ ॥ 

ততঃ ক্ষীণবল! নিন্দ্যা অনুপাতঃ স্থিতঃ পুরঃ ॥ ১৯ 

এইরূপে অঙ্কগ!ত করিয়া শুভ1শুভ ফল গণনা করিবে । এই মহ।ষ্টবর্গচন্রে 
যে ঘরে ২ও পর্য্যন্ত অঙ্ক পতিত টন সেই রাশি সেই মন্দুযের পক্ষে স্সীণবলী, 
২৫ হইতে ৩০ পর্যান্ত অঙ্ক যে ঘরে পড়িবে, সেই রাশি মধ্যবলী, আর ৩১ হইত্তে 

৫৬ পর্যন্ত অঙ্ক থে ঘরে পতিত হইবে সেই রশি পুর্ণবলী জানিবে ॥ ১৯ 

শুভরাশো বিলগ্ে চ তন্ুহূর্তেহপি বা বুধঃ। 

কুর্ম্যাদেতৎ কর্মু্সবর্বং তা স্থাঃ সব্বসম্পদঃ ॥২০ 

সহাষ্টবর্গ গণনায় যে রাশিটী শুদ্ধ হইবে, সেই রাশিতে ঝ| সেই লগ্নে সকল 
শুভকর্ন টন অষ্বর্গগুত্ধ রাশিতে শুভকার্ধা করিলে নকল সম্পদ 

লাভ হয় ॥ ২৭ 

কম্মরাশিঃ শুভশ্চে স্তাত্তদাতীব মহৎ ফলম্। 

মধ্যমশ্চ তদাপীষ্টং ফলে নিন্দ্যেপি তচ্ছুতম্ ॥ ২১ 

 মহাষ্টবর্ণে যে রাশি শুদ্ধ অর্থাৎ পুরণবলী হয, সেই রাশিতে কর্ম করিলে অত্তি- 

শয় শুঁভকল হইবে, মধ্যবল রাশিতে কর্ম করিলেও শুভফল,আর কর্ষকাঁলীন রাশি 
অষ্টবর্গে শুদ্ধ হইয়া যদি হীনবল হয় তথাপিও কিঞ্ি শুভদল জানিবে ॥ ২১ 

মীনাদি-মিথুনং ব্যাপ্য প্রথমং খগুমিষ্যতে । 
কর্ক্যাদি-তৌলিনং ব্যাপ্য দ্বিতীয়ং খণ্ডমিষ্যতে ॥ ২২ 

মহা্র্গচক্রে মীন, মেষ, বৃষ ও মিথুন এই চাঁরি ঘরের অঞ্ক একত্র যৌগ 
করিলে যত হইবে, তাহা প্রথমধণ্ড। কর্কট, সিংহ, কন্তা! ও তুল! এই চারি ঘরের 
ভঙ্ক একত্র যৌগ করিলে সত অন্ক হইবে, তাহ! দ্বিতীয়খও্ড। বৃশ্চিক, ধনু, মকর 



৪৩২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

ও কুন্ত এই চারি ঘরের অঙ্ক যৌগ করিলে যত অঙ্ক হইবে তাহা তৃতীয়বও 

জানিবে | ২২ 

যন্মিন্ খণ্ডেহবিক। রেখা শুভদং তৎপরিকীন্তিতম্। 
যত্র হীনা ন তত্তদ্রং দেবশানঃ প্রভাষতে ॥ ২৩ 

যেব্যক্তির যে খণ্ডে অধিক অঙ্ক হইবে, সেই ব্যক্তি বয়গের সেই খণ্ডে 

স্খভোগ করিবে) আর খণ্ডের অঙ্ক সর্বাপেক্ষা কম হুইবে, বয়সের সেই খণ্ডে 

ছুঃখ ভোগ করিবে ॥ ২৩ 

কৌমারং প্রথমং খণ্ডং যৌবনঞ্চ দ্বিতীয়কম্। 
তৃতীয়ং বার্ধকধৈঃব ম্বে স্বে দদ্যু্বযুস্তাপি ॥ ২৪ 

শ্রথম খণ্ডকে বাল্যখণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডকে যৌবনখণ্ড ও তৃতীয় খণ্ডকে বৃদ্ধখণ্ 
বলে; ইহার মধ্যে যে খণ্ডের অঙ্ক অধিক হইবে সেই বয়সে সুখভোগ করিবে ॥ ২৪ 

লগ্নং প্রভৃতি মন্দান্ত মেকীকৃত্য ফলানি বৈ 
সপ্ততিগু য়ে পশ্চাৎ সপ্তবিংশ হাতাং ফলম্। 
তৎ সমাবে যদা পাপদশা। ভবতি দেহিনাম্ 

ততে। ছুঃখং বিজানীয়াদ্রোগং বা মৃত্যুমেব চ ॥ ২৫ 

মহাষ্টবর্গচক্রে যে ঘরে লগ্ন, সেই ঘর হইতে যে ঘরে শনি আছেন, সেই ঘর 

পর্ধ্যস্ত কয়েক ঘরে যত অস্ক থাকিবে, সেই সকল অঙ্ক যোগ করিয়1 সপ্ত দ্বারা গু৭ 
করিবে, পরে ২৭ দ্বার! ভাঁগ করিয়া যত ভাগফল হইবে, তত বৎসরে যদ্দি পপ- 

গ্রহের দশ! হয়, তবে নাঁনাঁবিধ ছুংখ, রোগ অথবা মৃত্যু হইয়া থাঁকে ॥ ২৫ 

অথ গুরোরষ্টবর্গে অপত্য-বিচাঁরঃ। 

গুরোরেবাষ্টবর্গে তু সম্তানং কল্পয়েত্ধঃ। 
গুরুস্থিতাং স্ুতস্থানে যাবন্তি স্থ্যঃ ফলানি বে। 

শত্র-নীচগৃহং ত্যক্তা তাবদ্ক্রয়াদপত্যকম্ ॥ ২৬ 



নবম অধ্যায় । 1৩৩ 

বৃহস্পতির অষ্টবর্গে সস্তানের শুভাশুভ নিশ্চয় করিতে হয়। অষ্টবর্গচক্রে যে 

গৃহে বৃহম্পতি আছেন, সেই গৃহ হইতে পঞ্চমস্থানে যত রেখা পড়িবে, তত 
খ্যক সন্তান হইবে । কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই যে, এ পঞ্চমস্থানে যে যে গ্রহের 

রেখ পড়িবে, তাহাদের মধ্যে যে .ষে গ্রহের শক্রস্থান ঝ| নীচস্থান এ পঞ্চমগৃহ 
হইবে, সেই সেই গ্রহের রেখ। বাদ দিতে হইবে ॥ ২৬ 

গুরোজং স্ুতুঙ্গস্থানং যদি স্যাজিগুণং ভবেৎ। 

থনক্ষং মূলত্রিকোণং বা যদি স্যাদ্দিগুণং তদা। 

তত্রৈব যদি সব্ব্েষাং গুভানাঃ দৃষ্টিজূষ্টত। ৷ 

তদোক্তদপি বৃদ্ধিঃ স্যাদ্দেবশানঃ প্রভাষতে ॥ ২৭ 

বৃহস্পতির অষ্টবর্গচক্রে যে গৃহে বৃহস্পতি আছেন, সেই গৃহ হইতে পঞ্চম 
গৃহ যদি বৃহস্পতির তুঙ্গস্থান হয়, তবে এঁ ঘরে যত রেখা পড়িবে, তাহার ত্রিগুণ 

সংখ্যক সন্তান হইবে, আর এ পঞ্চমস্থান ঘদি বুহস্পতির মূলত্রিকোণ হয়, তবে 
সেই গৃহস্থিত রেখার দ্বিগুণ সংখ্যক সন্তান হইবে। উক্ত পঞ্চমস্থান যদি তু ও 
মূলত্রিকোণ হয় ও তাহাতে সকল শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহ! হইলে উক্ত দ্বিগুণ 

হইতেও অধিক সন্তান জন্মিবে ॥ ২৭ 

যাবস্তে। বা নবাংশাশ্চ ভূক্তান্তৎ স্থতভেশিনা । 

তাবস্ত্যপত্যানি বদেদিশেষ স্তত্র কথ্যতে ॥ ২৮ 

যে গৃহে বুহম্পতি আছেন, সেই গৃহ হইতে পঞ্চমস্থানের অধিপতিগ্রহ জন্ম, 

কালে যে কোন রাশিতে অবস্থিতি করিয়! যত সংখ্যক নবাংশভোগ করিয়াছেন, 

ত সংখ্যক সম্তান হইবে ॥ ২৮ 

অথ শনৈশ্চরাক্টবর্গে স্বতু।বিচারঃ | 
শনৈশ্চরগ্রিবর্গন্ত নিঃক্ষিপ্যাকাশ্চারিষু। 
মরণাদিং বিজানীয়াদ্দশ! চ্ছি্রাহ্যুপস্থিতৌ ॥ ২৯ 

_ শনির অইবৈর্গে মৃত্যু, রোগ ও ছঃখাদি নিশ্চয় করিতে হয়। গ্রহগণের অব. 

স্থিতি বার! পাপগ্রহ দশা কালে মরণাঁদি জানিৰে॥ ২৯ 

প্র--৫৫ 



৪৩৪ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

লগ্লাদিফলতুল্যাবে ব্যাধিং বিন্দেত চ ঞুবম্। 
মন্দাদিফল তুল্যাব্দে ছুঃখং বিন্দেন্মহানপি ॥ ৩০ 

লগ্ন হইতে শনি পর্যন্ত যত রেখা হইবে, তত বৎসরে রোগ হইবে এবং শনি 
হইতে লগ্ন পর্য্যন্ত কয়েক ঘরে যত রেখা হইবে, তত বৎসরে মহা ছুঃখ 
জানিবে ॥ ৩, 

তথা শনেরষ্টবর্গে যত্র নাস্তি ফলং গৃহে । 
যত্র বাল্পফলং তত্র দা যতি শনৈশ্চরঃ। 
তদ্গৃহে রবিচন্দ্রে৷ চেদ্দশা চ্ছিদ্রে স্থতির্ভবেৎ ॥ ৩১ 

শনির অষ্টবর্গচক্ত্রে যে ঘরে একটাও রেখ না থাঁকে, কিম্বা! যে ঘরে সর্ববা- 

পেক্ষ। অল্প রেখ! পড়িবে, যৎকাঁলে সেই গৃহে শনি, রবি ও চন্দ্র থাঁকিবেন, সেই 

সময় যদি মারক গ্রহের দশ! হয়, তবে মৃত্যু নিশ্চয় করিবে ॥ ৩১ 

উদ্দাহরণ।--৪৭ পৃষ্ঠায় ২নং কোীর রাঁশিচক্রের রবির অষ্টবর্গ গণনা কর 

যাইতেছে । 
ক 
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নবম অধ্যায়। ৪৩৫ 

র/শিতে একটা রেখা এবং তাহা হইতে দ্বিতীয় গৃহে তুল! রাঁশিতে একটি রেখা 
এবং কন্তা রাঁশি হইতে চতুর্ম গৃহে অর্থাৎ ধনু রাশিতে একটা রেখা, কন্তা হইতে 

সপ্তমগৃহ মীনরাশিতে একটী রেখা, অষ্টমগৃহ মেষরাশিতে একটা রেখা, নবম 

গৃহ বৃষরাশিতে একটী রেখা, দশমরাশি মিথুনরাঁশিতে একটী রেখা ও কন্া 
হইতে একাদশগৃহ কর্কটরাঁশিতে একটা রেখা পাত করা গেল, তৎপরে চন্ত্ 
হইতে এইরূপে রব্যাদি অপগ্তগ্রহ ও লগ্ত হইতে যথাক্রমে পুর্কোন্িখিত রবির অষ্ট- 
বর্ণের সাঙ্কেতিক অঙ্কদ্বারা একটী বাঁশিচক্রে রেখাপাত করুন। এইরপে চক্র 
মঙ্গলাঁদির «টা ভিন্ন রাশিচক্রে রেখাপাঁত করিয়া! পরে তাহা হইতে বিন্দু ও 

রেখাপাঁত প্রণ।লী দ্বার! রেখ! ও বিন্দুপাঁত করিয়া ফল নির্ণয় করিবেন। 



দশম অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছেদ | 

দশা-প্রকরণ। 

নাক্ষত্রিকী-দশ। | 

যুগভেদে দশাবিশেষো যথা 

সত্যে লগ্নদশা প্রোক্ত। ত্রেতায়াং যোগিনী মত|। 

দ্বাপরে হরগৌরী চ কলৌ নাক্ষত্রিকী দশ! ॥ ১ 

সত্যযুগে লাগ্নিকী দশা, ত্রেতাযুগে যোগিনী দশা, দ্বাপরে হরগৌরী দশা এবং 
কলিযুগে নাক্ষত্রিকী দশা ঘাঁরা মনুষের গুভাঁশুত নিরীত হয়। ১ 

দশীধিকাঁরমাঁহ, বুহৎ্পাঁরাশবীয়ে । 

কৃষ্ণে তু রবিহোরায়াং চন্দ্রহোরাগতে দিতে । 

দহনাৎ বক্ষ পর্য্স্তং গণয়েৎ নবভির্থরেৎ ॥ ২ 

লগ্নেশাৎ কেন্দ্রকোণস্থে রাহৌ লগ্নে স্থিতং বিন! । 

দশাঞ্টোত্তরী দ্বিধা প্রোক্তা। শিবাদি কৃত্তিকাদি বা ৩ 

সুধধ্যহোরাগতে শুর ভন্দরস্ত কৃষ্ণপক্ষকে। 
তদা নৃণাং ফলার্ঘায় বিচিন্ত্যা ফোড়শোত্বরী ॥ ৪ 
নবমাংশে যদা জাত শুক্রস্য দ্বাদশোত্বরী ॥ ৫ 

কর্কাঙ্গে তস্থৈব দ্বাদশাঙ্গকে। 
গঞ্চোত্তরীদশ। চিন্ত্যা নিবিবশঙ্কং ছিজোত্তম ॥ ৬ 

বর্গোত্বমগতে লগ্নে দশাচিন্ত্য। শতাব্দিক1 ॥ ৭ 



দশম অধ্যায়। ৪৩৭ 

চতুরা শীতিক! ভয় কম্মেশে কন্মসংশ্থিতে ॥ ৮ 
লগ্নেশে সপ্তমে যত্র লগ্নে বৈ মদনাধিপে। 

চিন্তনীয়া দশ। তত্র দ্যধিকা সপ্ততি সমা ॥ ৯ 

কৃষ্ণপক্ষে দিবাজন্ম শুর্ুপক্ষে যদা নিশি । 

বিংশোত্তরীদশা তম্ত শুভাশুত-ফ নপ্রদা ॥ ১০ 

গ্রহগণ দশাপাকে সুখ হঃখ এবং তৎহেতুভূত রাজ্য ধন জন রোগ শোক 

যাঁন বাহনাদি প্রদান করিয়। থাকেন। জাঁতক কোন্ সময়ে গ্রহনিদ্দিষ্ট সেই সমস্ত 

ফল প্রাপ্ত হইবে, তাহাই নিদ্ধারিত করিবার জন্ত যোগিনী মুকুন্দ প্রভৃতি ৪২ 

গ্রকার দশ! প্রচলিত আছে । এই সমস্ত দরশীর মধ্যে ইচ্ছামত কোঁন এক দশায় 
ফল বলিলে সর্বদাই প্রায় ফলব্যভিচার দৃষ্ট হইবে। জন্সলগ্র এবং গ্রহগণের ভি 
ভিন্ন রাঁশিতে স্থিত্যাদি বশত: ফলবিচীরার্থ ভিন্ন ভিন্ন দশা নির্দিষ্ট আছে। যথ। 
বৃহৎ পরাশরে ১ 

কৃষ্ণপক্ষে রবির হোঁরায় কিন্ব! শুরুপক্ষে চন্দ্রের হোঁরায় জন্ম হইলে কৃত্তিকাঁি 

বিংশোত্তরী দশায় ফল বলিবার ব্যবস্থা ॥ ২ ॥ রাহ লগ্নস্থ না হইয়া! যদি লগ্েশ্বরের 

কেন্দ্রে বা কোণে অবস্থিত হ'ন, তাহা হইলে কৃত্তিকাঁদি বাঁ আর্্রাদি অষ্টোত্তরী 

দশায় ফল বলাই কর্তব্য ॥ 5॥ শুর্ুপক্ষে রবির হোরাঁয় কিম্বা কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের 

হোরায় জন্ম হইলে যৌড়শোত্তরী দশায়, ফল চিন্তা কর বিধেয় ॥ ও ॥ শুক্রের 

নবাংশে জন্ম হইলে ফল-চিন্তা জন্য দ্বাদশোত্তরী দশার আঁবগক ॥ ৫ 

কর্কটলগ্নে কর্কটের ছাদশাংশে জন্ম হইলে নিঃশঞ্চচিত্তে পঞ্চোত্তরী দশায় ফল 
চিন্তা করিবে ॥ ৬॥ বর্গেত্ুম নবাংশে জন্ম হইলে ফলচিন্তা জন্ত শতাব্দিকাদশ। 

গ্রাহথ ॥ ৭॥ জন্মকালে দশমেশ্বর দশমস্থ থাকিলে ফলবিচার জন্ত চতুরশীতিক। 

দশা ব্যবস্থা ॥ ৮ ॥ লগ্নেশ্বর সপ্তমস্থ কিস্বা সপ্তমাধিপ লগ্রস্থ হইলে দ্বিসপ্ততিক! 

দশায় ফলচিস্তা করিবে । মানসাগরীপদ্ধতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, যাহার 

কষ্ণপক্ষে দিবাঁভাগে এবং শুরুপক্ষে বাত্রিভাগে জন্ম, "তাহার বিংশোত্তরী দশাই 
শুভাশুভ ফলপ্রদ1 হম ॥ ৯।১০ 

উপদেশ-_জ।তক, গষ্টে[দররী ও বিশোত্তরী এই উওয় দশ|র মধো কোন 



৪৩৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

দার অধিকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা উপরোক্ত বচন প্রমাণ ঘার! নির- 
পণ করিয়া, পশ্চ[ৎ সেই দশামুসারে তাহার ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভগগ্য. 

ফলাফল বিচার করা আবগ্তক। যদি উভয় দশাঁর অধিকারে জন্মযোগ থাকে, 
তবে উভয় দশামতেই ফলাফল কল্পনীয়। বিংশোত্তরীর অধিকারস্থলে; অক্টো 
ত্তরীর ফলাফল বিচাধ্য নহে। কিন্তু অষ্টোত্তরীর অধিকাঁরহ্ছলে বিংশোত্ররীর 

ফলাফল গ্রাহ। যে হেতু উক্ত হইয়াছে যে, বিংশোত্তরী দশ! কলির জীবের 
সাধারণ সম্বন্ধে *বিচার্ধ্য। বস্ততই কার্য্যক্ষেত্রে সকলের সম্বন্ধে, বিংশোত্তরীয় 
দশার ফলাফল এবক্য হইতে দেখা যায়। পারাশরীয় রাজযৌগের ফল বিচার 

কালে পাছে ফলব্যভিচার সংঘটিত হয় এই আশঙ্কায় গ্রন্থকর্তা প্রথমেই নাঁক্ষ. 

ত্রিকী দশ! নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। নাক্ষত্রিকী দশার মধ্যে “নাষ্টোত্তরী 

মতা” বলিয়া অষ্টোত্তরী দশাক্রমে ফলবিচার একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়া 

ছেন। অতএব রাজযোগের বিচার করিতে হইলে বিংশোত্তরী ব্যতীত আন্য 

কোন দশা গ্রা্থ হইবে ন!। 

অফ্টেতরীদশাধিপ নির্ণয়ঃ | 

ষট্ সুধ্যস্ত দশাজ্ডেয়া শশিনে। দশপঞ্চ চ। 

আষ্টাবঙ্গারকম্যোক্তা বুধে স্পগ্রদশ স্মুতাঃ ॥ ১১ 

শনৈশ্চরে দশপ্রোক্ত1 গুরোরেকোনবিংশতিঃ। 
রাহোদ্বাদশবর্ধাণি ভূগোরপ্যেকবিংশতিঃ ॥ ১২ 
কৃত্তিকাদিত্রয়ে সূর্ধ/ঃ সোমে রৌদ্রচতু্উয়ে। 
মঘাদিত্রিতয়ে ভৌমে বুধে হস্ত চতুষ্টয়ে ॥ ১৩ 
অনুরাধাত্রয়ে সৌরিগুরুঃ পুর্্বচতুষটয়ে 
ধনিষ্ঠাত্রিতয়ে রাছুঃ শুক্রঃ শেষচতুষ্টয়ে ॥ ১৪ 

বিংশোত্তরীদশাধিপ নির্ণয়ঃ 

পারাঁশরীরে। সুর্ধ্যে্দুক্ষমাজ-তমসো। বাক্পতিমনদ-চন্দ্রজৌ | 
কেতুশুক্রো ক্রম।দেতে কৃত্তিকাগ্া। দশাধিপঃ ॥ ১৫ 



দশম অধ্যায়। €৩৯. 

ষড়বর্ধাণি সুর্ধ্যস্ত দশচন্্রন্ত স্থব্রতে। 
সপ্তবর্যাণি ভৌমস্ত রাহোরষ্টাদশৈব তু ॥ ১৬ 
গুরোঃ যোড়শ বিজ্ঞেয়াঃ সৌরস্ভৈকোনবিংশতিহ | 
সপ্তদশ বুধন্ধেক্তাঃ সপ্তকেতোশ্চ বহসরাঃ ॥ ১৭ 

বিংশতি ভার্গবস্যোক্তা দশাভুক্তিক্রমেণ চ। 
শতবিংশতিসংযুক্তং পরমায়ুঃ প্রকীন্তিতম্ ॥ ১৮ 
নবঙ্গণণ্যগ্রিভাগ্ভানি ত্রিরাবৃত্যানি স্ন্দরি। 
অধোধঃ স্থাপয়েৎ কোষ্ঠে নবকে কমলাননে ॥ ১৯ 

ক্য্য ৬, চর ১৫, মঙ্গল ৮ বুধ ১৭, শনি ১*, বৃহস্পতি ১৯, রানু ১২, এবং 
শুক্র ২১ বৎসর যথাক্রমে মনুষ্ের জীবনে দশ ভে।গ বা আধিপত্য করেন। 

গ্রহগণের দশাভোগের নিয়ম৮-অগ্রে রবি, তৎপরে চন্দ্র, তৎপরে মঙ্গল, 
তৎপরে বুধ, তৎপরে শনি, তৎ্পরে বুহম্পতি, তৎপরে রানু এবং তৎপরে 
শু-ক্রর দখা ভোগ হয়। কিন্তুষদি কাহারও শনির দশায় জন্ম হয়, তাহার 
অগ্রে শনির দশা! ভোগ হইবে, তৎপরে বৃহস্পতি, তৎপরে রাহ, তৎপরে শুক্র, 
তৎপরে চন্দ্র, তৎপরে মঙ্গল, ততৎ্পরে বুধের দ্রশা ভোগ হইবে। অন্তর্দশা ও 
প্রত্যন্তদ্দশ! সম্বন্ধে এইরূপ ক্রম জানিবে ॥ ১১1১২ 

জন্মনক্ষত্রান্ুমারে দশ! নির্ণর,_কৃত্তিক। হইতে মুগশিরা পর্য্যন্ত এই তিন 
নক্ষত্রের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রবির দশা হইবে ১ সেইরূপ 
আপ্রাদি চারি নক্ষত্রের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে চন্দ্রের দশ!) 
মঘাদি তিন নক্ষত্রের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে মঙ্গলের দশা) 

হস্তাি চারি নঙ্গত্রের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে বুধের দশা) 
অন্নুরাধাদি তিন নক্ষত্রের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শনির দশা) 
পূর্বাধাঢ়াদি তিন নক্ষত্র ও অভিজিৎ ইহার কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে 
প্রথমে বৃহস্পতির দশ! ) ধনিষ্ঠাদি তিন নক্ষত্রের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে 
প্রথমে রাঁহুর দশ]! এবং উত্তরভাদ্রপদ হইতে ভরণী পর্যন্ত চারি নক্ষত্রের কোন 
এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শুক্রের দশা হইবে ॥ ১৩1১৪ 



৪৪০ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

বিংশোত্রীদশী। গণনায় রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, রাছি, বৃহস্পতি, শনি, বুধ 
কেতু ও শুক্র এইরূপ পর্যযায়ান্ুল।রে গ্রহের দশ। হইয়া থাকে | এই দশা মতে 
রবির ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাঁছুর ১৮ বৎসর, 

বৃহস্পতির ১৬ বৎসর, শনির ১৯ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, কেতুর ৭ বৎসর 
এবং শুক্রের ২০ বৎসর দশাভোগের কাল নির্ণাত আছে। কৃত্বিকা নক্ষত্র 
হইন্তে আর্ত করিয়া ভরণী নক্ষত্র পর্য্যন্ত ২৭টা নক্ষত্রে রব্যার্দি ৯টী গ্রহের 

দশ! হয়। কৃত্তিক নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রবির দশা, রোহিণী নক্ষত্র 
জন্ম হইলে প্রথমে চন্দ্রের দশা, মুগশিরা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে মঙ্গলের 

দশা, আর্র। নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রাছর দশা! হয়; এইরূপ প্রণালীতে জন্ম 
কালে জাতকের জন্সনক্ষত্রন্ুসারে দগ্ধ! নিরপিত হইয়! থাকে ॥ ১৫--১৯ 

অক্টোতরীয়ান্তর্দশানয়নম্ | 

স্বদশাভিদশাং হত্বানবভির্ভাগমাহরেৎ। 

লব্ধ! মাদাস্ত তক্গেষং পুররিত্বাতু ব্রিংশত| ॥ ২০ 
অস্ষৈহ্ৃত্ব! দ্রিনং লত্যং তচ্ছেষে যষ্ঠিপুরিতে । 
নবভিশ্চহৃতে জ্ঞেয়া লব্ধ দণ্ডাস্তদন্তরে ॥ ২১ 

বিংশোত্তরীয়ান্ত্দশানয়নম্ | 

দশ দশাহত। কারধ্য। দশভির্ভাগমাহরেৎ। 

যল্পন্ধং তন্তবেম্মাপান্ত্রিংশছ্ে চ দিনানি চ ॥ ২২ 

যদ্ গ্রহস্তান্তরে যন্তু য সংখ্যং কালমাপ্তবান্। 
তর্গ্রহস্তান্তরে তস্মৈ স দগ্ভাদিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৩ 

অন্তদ্দশ। আনয়নের নিয়ম ;--যে গ্রহের দশায় যে গ্রহের অন্তর্ঘশ। আনয়ন 

করিতে হইবে, সেই গ্রহের দশাবর্ষ সংখ্যাকে, সেই গ্রহের দশাবর্ষ সংখ্যা 

ছার! গুণ করিয়া, আষ্টোত্তরী হইলে ৯ দ্বারা এবং বিংশোত্তরী হইলে ১* দ্বারা 
হরণ করিতে হইবে । যাহ! লব্ধ ফল, তত সংখ্যক মাস; এবং যাহা অবশিষ্ট 

থাকিবে, তাহাকে ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া, উক্ত ৯ বা ১* দ্বারা হরণ করিলে, 

যাহা ল্ধ ফল তত সংখ্যক দিন; তদবশিষ্ট যাহা থ|কিবে, তাহাকে ৬০ দ্বার! 
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গুণ করিয়া, ৯ কিন্ব। ১০ দ্বারা হরণ করিলে যাঁহাী লব্ফল তত সংখ্যক দণ্ড, 
সেই গ্রহের অন্তর্দশ। নিরূপিত হইবে ॥ ২*-_-২৩ ॥ 

উদাহরণ যথা ১--অষ্টোত্তরী রবিদশা বর্ষ (৬১৬) - ৯ -* ৪ যাস, 

ইহাই রবিদশায় রবির নিজান্তরিশ। (৬১৫১৫) - ৯. ১০ মাস, ইহাই 
রবিদশায় চ্জের অন্তর্দশা, ইত্যাদি । 

বিংশোত্তরী রবিদশাবর্ষ ৬, ইহাকে ৬ দিয়া গুণ কারয়া ১০ দিয়া ভগ 
করিলে ভাঁগফল ৩ মাস ১৮ দিন হয়, ইহাই রবির নিজান্তর্দশ! | 

(৬৯১০) -- ১০ - ৬ মাঁস, ইহাই রবিদশায় চক্রের অন্তদিশা, ইত্যাদি । 

অফ্টোততরী প্রত্যন্তর্দশানয়নম্ । 
অন্তার্দশা-দ্যুবৃন্দঞ্ হন্যাৎ স্বাবৈগ্রহন্ত চ। 

অষ্টোত্তরশতেনাপ্তং ঘত্্াঃ শেষং পলাদ্িকম্ ॥ ২৪ 

বিংশোতুরী প্রত্যন্তদ্দশনয়নমূ। 
অন্তর্দশ।-হ্যবৃন্দঞ্চ হন্যাৎ স্বাবৈগ্রহম্য চ। 
বিংশোত্তরশতেনাপ্তং ঘআঃ শেষং পলাদিকম্ ॥ ২৫ 

প্রত্য্তর্দশা! আনয়নের নিয়ম ;--যে গ্রহের অন্তর্দশার প্রতান্তর্শ! নির- 

পণ করিতে হইবে, সেই অন্তর্ঘশার বর্ষ-মাসা্দিকে দিন করিয়া, যে গ্রহের 
প্রত্যন্তর্দশা নির্ণয় করিতে হইবে, সেই গ্রহের দশাবর্ষসংখ্য। বারা গুণ কিয়! 
অষ্টোত্তরী হইলে সেই গুণফলকে ১০৮ এবং বিংশোত্তরী হইলে ১২০ দ্বারা 

হরণ করিলে, লব্ধফল দিনাঁদি যাহা হইবে, তাহাই সেই গ্রহের প্রত্যন্তদশা 

নিরবূপিত হইবে। 
নিয়মাস্তর ;১--অথবা অন্তর্দশার বর্ষ মাসাদিকে দিন করিয়া, অষ্টোতরী 

স্থলে ১৮ এবং বিংশোত্তরী স্থলে ১২০ দ্বারা হরণ করিলে লব্ধফল প্রবাহ 
হইবে। সেই ফ্রবাঙ্ককে, যে গ্রহের প্রত্যন্তর্দশা আনয়ন করিতে হইবে সেই 

গ্রহের দশাবর্যসংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে, গুগফল যাঁহ! দিনাদি হইবে, তাহাই 
সেই গ্রহের প্রত্যন্তর্দশ। নিরূপিত হইবে ॥ ২৫ ॥ 

উদ্দাহরণ যথ! ১--অষ্টোত্তরী রবিদশায় রবির অন্ত্দশ। ৪ মাস অর্থাৎ ৯২* 

দিন, ইহাকে ৬ দ্বারা গুণ করিয়া, গুণফলকে ১০৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল 
প্র- ৫৬ 



8৩২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

.৬ দিন ৪* দণ্ড হয়, ইহাই রবিদশাঁয় রবির অন্তরে রবির নিজ প্রত্যন্ত্িশা। 
তজ্জপ চক্দের_ প্রত্যন্তর্দশ! (৪ ১৩০ ১৫১৫)--১০৮-*১৬ দিন ৪০ দণ্ড ) ইহাই 

ববিদশায় রবির অন্তরে চক্রের প্রত্যন্তর্ীশা। বিংশোত্তরী রবিদশায় রবির 
অন্তর্দশ| মাসাঁদি ৩/১৮-*১*৮ দিন ইহাকে ৬ দিয়! গুগ করিয়া ১২০ দিয়া ভাগ 
করিলে ভাগফল ৫ দিন ২৪ দণ্ড হয়, ইহাই রব্দিশায় রবির নিজান্তরে রবির 

গ্রত্যন্তর্দাশা। উক্ত ১*৮কে ১০ দিয়া গুণ করিয়। ১২০ দ্বার| ভাগ করিলে 

ভাগফল ৯ দ্রিন হয়, ইহাই রবিদশাঁয় রবির অন্তরে চন্দ্রের প্রত্যন্তদাশা। 
সধীগণ এইরূপ নিয়মে প্রত্যেক গ্রহের স্থুলদশায়, প্রত্যেক গ্রহের অন্তরে, 
প্রত্যেক গ্রহের প্রত্যন্তর্দশ। নিরূপণ করিবেন। 

অস্টোতরীদশ। নির্ণয়-চক্র | 

রবি চন্দ্র | মঙ্গল | বুধ শনি বৃহম্পতি | রাহ | শুক্র 

৩ কৃত্তিকা 

৪ রোহিণী 

৫ মুগশির। 

৬ আর্দ্র! | ১০ ম্ঘ1 1১৩ হস্ত! | ১৭ অনু-২০ পুর্ববা২৩ধনিষ্ঠা],৬উত্তর 

গপুনর্বস্! ১১ পূর্ব/১৪ চিত্র] রাধা | ষাঁঢ়ী | ২৪ শত-ভাদ্রপদ 

৮ পুষ্য। | ফ্তুনী (১৫ স্বাতী]১৮জ্যেষ্ঠা।২১উত্তরা] ভি! [২+রেবতা। 

ঈঅক্কেষা |১২উত্তর |১৬বিশাখা] ১৯ মুলা। যাঁ়া |.৫ পুর্ব-১অশ্বিনী 

ফন্তণী *অঠিজিৎ। ভাদ্রপদ্ 1২ ভরণী 

২২শ্রবণা 
৯ 

১৭ বর্ষ |১০ বর্ষ | ১৯বর্ষ| ১২ বর্য| ২১ বর্ষ 

পা পপ | পিস 

৮ ব্্ষ 

পাল লি পা চি 

চক্র দৃষ্টে সহজে প্রতীয়মান হইবে। 
বৃহস্পতির দশা! কবিবার নিয়মসন্বন্ধে মততেদ আছে। কোন মতে ১৯ 

বখসরকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়! প্রত্যেক নক্ষত্রপতি ৪ বৎসর 
৯ মাদ দশামাঁন ধর! হয়। দ্বিতীয় মত এই যে, পূর্বাষাঢ়। &৯, উত্তরাধাঢ 
৭ ১1১৫ এবং শ্রবণ! ৭। ১ ১৫। 
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অগ্নিপুরাণেক্ত মতানুসারে পূর্ববাষাঁ়। ৪1৯ উত্তরাষাঁঢ়। ৭১1১৫ অভিজিৎ 

৩/৬।২২।৩০ এবং শ্রবণা ৩।৬২২।৩০ দণ্ড। আঁমাঁদের এ সন্ধে বক্তব্য এই 
যে, হয় প্রথম মতানুসারে এই দশা নির্ণয় কর! ভাল, নচেৎ পূর্ববাধাঢ়ার এ৪ 
এবং উত্তরাষাঁ়ার ৬1৪ হইতে ইহাঁর এক চতুর্থাংশ বাদে যত হয়, তত অর্থাৎ 
৪।৯ এবং শ্রবণার ৪ দণ্ডে যত দশামান হয়, ৬।৪ হইতে তত বাদ দিয়া যাহ! 
অবশিষ্ট থ|কিবে, তাহাই শ্রবণর দশামান হুইবে। কারণ উত্তরাধাঢ়ার 
শেষপাদে এবং শ্রবণার প্রথম ৪ দণ্ড লইর1 অভিজিৎ হইয়াছে। 

দশা গণনার নিয়ম। 

যে যে নক্ষত্রে জন্ম হইলে যে গ্রহের দশ! হয়, সেই কয়েক নক্ষত্র সংখ্য! 

ঘার1 গ্রহের দশাঁকালকে ভাঁগ করিলে প্রত্যেক নক্ষত্রে কত দশাংশ পড়ে 

তাহা! জানা যায়। যথ।--কৃত্তিকা, রোহিণী ও মুগশিরা, এই তিন নক্ষত্রের 

কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে রবির দশায় জন্ম হয়। রবির দশার ভোগ 

৬ বৎসর, স্থুতরাং ৬ বৎসরকে ৩ দিয়া ভাঁগ করিয়। ২ বৎসর যাহা লব্ধফল 

পাওয়া যাইতেছে, উহাই প্রতি নক্ষত্রের দশাঁফল। এইরূপে নক্ষত্র প্রতি 
প্রত্যেক গ্রহের দশা নিরূপণ করা যাঁয় | যথ। ;-_ 

গ্রহের দশাকাল | 
- নক্ষত্র প্রতি দশ । 

যে কয়েক নক্ষত্রে উক্ত গ্রহের দশা হয়। 

বুধের দশ। ১৭ বৎসর । 
--ন্* বত্দর। 

হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে জন্মস্থলে বুধের দশা হয়। 
৮৪ বৎসর ৩ মাস। প্রতি নক্ষত্রের দশাকাল। 

৪৭ পৃষ্ঠায় যে শিশুটির জন্মপত্রিকা (২ নং কোঠ্ঠী ) প্রদর্শিত হইয়াছে, নিয়ে 
তাহারই দশা কিয়! দেখান যাইতেছে, শিশুর অনুরাধা নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে । 

অনুরাধা, জ্যে্ঠা ও মুল এই তিন নক্ষত্রের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে 
শনির দশায় জন্ম হয়? সুতরাং শিশুটির শনির দশায় জন্ম হইয়াছে । এক্ষণে 
দেখিতে হইবে শনির দশার কত ভুক্ত ও কত ভোগ্য হইয়াছে। 

উক্ত শিশুটির জন্মদিবসের পূর্বদিনে বিশাখা নক্ষত্র ২৯ দণ্ড 8৪ পল 
ছিল, সুতরাং ৬০ দণ্ড হইতে উক্ত দণ্ড পল বিয়োগ করিলে ( ৬০__-২৯1৪৪ -" 
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৩০।১৬ ) অবশিষ্ট ৩০ দণ্ড ১৬ পল জন্মদিবসের পূর্বদিবস অনুরাধা নক্ষত্রের 

স্থিতি জানিতে হইবে, এবং জন্মদ্িবস অনুরাধা নক্ষত্র ২৬ দণ্ড ৪পল ছিল, 
উক্ত ছুই দিবসে অনুরাধা নক্ষত্রের স্থিতিমান ৩* দণ্ড ১৬ পল+২৬ ও 

৪ পল ৫.৬ দণ্ড ২০ পল। 

জাতকের ১৫ দণ্ড ১১ পল সময়ে জন্ম হইয়াছে, সুতরাং জাতকের জন্ম 

দিবসে অনুরাধা নক্ষত্রের স্থিতিমান ২৬ দণ্ড € পল হইতে ১৫ দণ্ড ১০ পল 

বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট ১০ দণ্ড ৫৪ পল জাতকের জন্ম নক্ষত্রের ভোগ্যমাঁন 

নির্ণীত হইল। এক্ষণে ত্রৈরাশিক দ্বারা সহজেই ভো'গ্যদশ। নিরণীতি হইবে । 

অনুরাধা! নক্ষত্রের দশামান ৩ বৎসর ৪ মাঁস। সুতরাং নিয়ে|ক্ত প্রকার 

অনুপাত করুন £__ 

৫৬1২০ £ ১০1৫৪ £ £৩ব ৪মা £ নির্ণেয় ভোগ্যদশা। 

অথবা ৩৩৮০ পল ££ ৪৭ মাস নিণেয়ি ভোগ্যদশ! 
৬৫৪ ৮৪০ 

৯: ভোগ্যদশাকাল- মাস সু ৭মা২২দি-১১দ | 
৩৩৮০ 

অতএব উক্ত শিশুটির শনিদশা! ভোগ্যমান -(৩ব ৪মা ২+৭মা ২২ দি 
৯১দ ) -*৭ব ৩ম ২২দি ১১ দণ্ড। 

বিংশোভ্রীদশানিরপণ-চক্র | 

টু এ ঝর এ ৫ | এ | 1 & দশীপতিগ্রহ এ | বই প্রা এ £ 

| 
শু ৪ ৫ |. থ ঢ ৪৯ |১০ (১১ 

[১ 

সু ১২1 ১৩ [১৪|১৫ [১৬১৭1১৮1১৯০ 
1 

নি 
14) 

২১ | ২1] ২৩] ২৪ | ২৫ 1২৬ 1২৭1 ১ চু. 

৮ শিশির পিপিপি শি সস স্পা? 

দশ] ব্ষান্ক * [৮ ৭ | ১৮ ৮৯ ১৭] ৭ [২৪ 
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কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইলে অগ্রে কোন্ গ্রহের দশা হইবে, তাহ! পর্বপৃঠস্থ 

চক্র হইতে সহজে প্রতীয়ম/ন হইবে । 

ভূক্ত ও ভোগ্যদশ1 ১২ জন্মনক্ষত্রের কত সময় গতে জাতকের জন্ম 

হইয়াছে, ত|হ! জানিয়! ভূক্ত ও ভোগ্যদশা নির্ণয় করিতে হয়। যদি জগ্মনক্ষত্রের 

প্রারস্তেই জাতঃকর জন্ম হয়, তাহা হইলে নক্ষত্র পরিমাণ সমস্ত দশা তাহার 
ভোগ হইবে, কিন্ত জন্ম-নক্ষত্রের কিয়দংশম!ন গত হইলে সেই অতীত পরিমাণ 

দশাকে ভুক্ত দশ! এবং অবশিষ্ট দশাকে ভোগ্যদশ। কহে। পত্ররাশিক ছারা 
ভুক্ত ও ভোগ্যদশার কাল নির্ণয় করা যাঁয়। ভুক্ত ও ভোগ্যদশ। নির্ণয় করিতে 

হইলে জন্মনক্ষত্র-মান ও তাহার অতীত ভোগ্য অংশমান জানা আব্ক, তাহা 

জানিয়া নিম়্লিখিত প্রকারে ত্রেরাশিক দ্বারা ভোগ্যদশ। অবগত হইতে পারা 
যাঁইবে যথা £__ 

জন্মনক্ষত্রমানঃ নক্ষত্রভোগ্যমানঃ £ স্ুলদশাঃ ভোগ্যদশা । 

উদাহরণ | এই গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় ২নং কোঠী অবলম্বনে উদীহরণ 
প্রদত্ত হইতেছে। 

জাতক ১৭ অন্ুুরাধানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এ দিবসে উক্ত নক্ষত্রের 

স্থিতিমান ৫৬২০ এবং শিশুটির জন্মের পর উক্ত নক্ষত্র ১০ দণ্ড 8৪ পল ছিল। 
অনুরাধানক্ষত্রে জন্ম হইলে বিংশোত্তরীমতে প্রথমে শনির দশা, শনির দশার 

পরিমাণ ১৯ বৎসর ; সুতরাং 

৫৬1২০ 2 ১০1৫৪ $ ১৯ £ ভোগাদশা। 

পল পল বৎসর 

বা ৩৩৮০ £ ৬৫৪ 22 ১৯ 2 ভোগ্যদশা। 
৬৫৪ ১৮১৯ 

০১ ভোগ্যদশা-কাল - -শাবৎসর | 

৩৩৮০ 

»৮৩1৮৭ বর্যাদি। 

পঞ্চবিধ দশাভুক্তান্তর-নির্ণয়মাই। 
অথ বক্ষ্যে খগেশানাং ভূক্তিং পঞ্চবিধামহুম্। 

দশ! চীন্তর্দশা চেব প্রত্যন্তরদশ। তথা ॥ 
সৃক্ষভূক্তিঃ প্রাণদশাপ্যেবং পঞ্চদশাঃ ন্বৃতাঃ 1 ২৬ 
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পঞ্চবিধ দশাভুক্তান্তর ;- স্থুলদশা, অন্ত্দাশা, প্রত্ান্তরদশা, সুক্মভূক্তি ও 
প্রাণদশা, পরাশর-সংহিতাঁয় উক্ত পাঁচ প্রকার দশাতুক্তি নিদিষ্ট হইয়াছে। 

আমরা পূর্বে দশা, অন্তর্দাশা ও প্রত্যন্তর্দশা, এই তিন প্রকারের উল্লেখ করিয়াছি, 
পরক্ষণে হুক্ষভূক্তি ও প্রাণদশা আনয়নের নিয়ম লিখিত হইতেছে ॥ ২৬ 

সুন্মদশাকরণমাহ। 

স্বোপদশা-ঘটাবৃন্দং হত স্বাব্দগ্রহেণ চ। 
বিংশোত্তরশতেনাপ্তং লিগ্তাশেষং পলাদিকম্ ॥ ২৭ 

প্রাণদশ[নয়নমাঁহ | 

স্বসুন্মমাখ্য-দশায়াশ্চ পিণ্ডে বিঘাটকাত্মকে। 
স্বাৰৈর্ন্তাৎ পুতস্তষ্টে বিংশোত্তরশতেন চ ॥ 
লন্ধং বিঘটিক! জেেয়া বিপলানি ততঃ পরম্ ॥ ২৮ 

প্রত্যন্তদিশার মাস দিন দণ্ডকে দণ্ডে আনয়ন করিয়া, গ্রহগণের স্বীয় স্থীয় 
দশাবর্ধ সংখ্যা ঘারা গুণ করতঃ, অষ্টোত্তরী হইলে সেই | গুণফলকে ১০৮ এবং 

বিংশে।ত্তরী হইলে ১২ দ্বারা হরণ করিলে, লব্ধফল দণ্ডাদি, গ্রহগণের 
প্রত্যন্তর্দশ! নিন্বপিত হইবে ॥ অথব! প্রত্যন্তদ্দশ। মাসাদিকে দণ্ডে আনয়ন 

করিয়া, আষ্টোত্তরীস্থলে ১০৮ এবং বিংশোত্তরীস্থলে ১২০ দ্বারা হরণ করিলে 

লব্ধকল ক্রবাঙ্ক হইবে। সেই ফ্রবাঙ্ককে গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় দশাবর্ষ সংখ্যা 

দ্বারা গুণ করিলে হুক্সরতৃক্তি নিরূপিত হইবে । উদাহরণ যথা,_-আষ্টোত্তরী 
র-র-র প্রত্যন্তর্দিশা ৬ দিন ৪৯ দণ্ড, উহাকে দণ্ডে আনয়ন করিয়া ৪০০ হইল। 
ত্র ৪০* কেও দ্বার গুণ করিয়! ১*৮ দিয়া ভাগ করিলে ২২ দণ্ড ১৩ পল, 

২* বিপল হয়, ইহাই রবির প্রত্যন্তরে রবির সুম্ভূক্তি। বিংশোতরী র-র-র 
প্রত্যন্তর্দশ! ৫ দিন ২৪ দণ্ড, উহাকে দণ্ড করিলে ৩২৪ হয়। ওঁ ৩২৪-:-১২৯ 

২1৪২ ৯৬০০ ১৬ দণ্ড ১২ পল, ইহাই রবির প্রত্যন্তরে রবির সুস্ষভুক্তি। 

উক্ত ফ্রবাঙ্ধ ২৪২১১০- ২৭ দণ্ড, ইহা চক্রের সুক্মভুক্তি। দিনফল-কোষ্টি 
লেখার আবশ্তক হইলে উক্ত নিয়মে হুম্সভূক্কি নিরূপণ করা আবুক হয় ॥ ২৭ 

 প্রাণদশ! নিরূপণ ;--সক্মভুক্তির দিন, পলকে পলে (বিপল 
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থাকিলে বিপলে) আনয়ন করিয়া গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় দশাবর্ষ সংখ্যা ছারা 
গুণ করতঃ, আঅষ্টোত্তরী হইলে সেই গুণফলকে ১০৮ এবং বিংশোত্তরী হইলে 
১২৭ দ্বারা হরণ করিলে, লবূফল দণ্ডাদি (বা বিপলাদি ) গ্রহগণের প্রাণদশা 

নিরূপিত হইবে । অথবা হুক্মতৃক্তির পলাঁদিকে, (বা বিপলা্দিকে ) অক্টোত্বরী- 

স্থলে ১০৮ এবং বিংশোত্তরীস্থলে ১২০ দ্বারা হরণ করিলে, লব্ধফল ফ্রাঙ্ক হইবে। 

সেই ফ্রবাঙ্ককে গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় দশীবর্ষ সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে প্রাণদশ! 
নিরূপিত হইবে । উদ্দাহরণ যথা )--অষ্টোতরী র"র-র-র সুম্মতৃক্তি ২২ দণ্ড 
:৩পল ২* বিপল। উহাকে বিপল করিলে ৮**০** বিপল হয়, উহাকে 

৬ দিয়া গুণ করিয়া সেই গুণফলকে ১০৮ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল 89891 
২৬।৪* হইল; উহাকে পল করিলে ৭৪181২৬।৪* হইল ; উহাঁকে মণ্ড করিলে 

দণ্ডা্দি ১১৪1৪।২৬৪০ যাহ! হইল, ইহাই রবির সুঙ্গতুক্তিতে রবির প্রাণদশ। 
বিংশোত্তরী র-র-র-র হুক্মতুক্তি ১৬ দণ্ড ২২ পল; উহাকে পল করিলে ৯৮২ 

হইল। ত্র ৯৮২--১২০-৮।১১ ক্রবাঙ্ক। এ ফ্রবাস্ক ৮১১ কে দিয়া গুণ 

করিয়। ৪৯ পল ৬ বিণল যাহ! হইল, উহ্াই রবির সুঙ্ষভৃক্তিতে রবির প্রাণদশা 
নিরূপিত হইল ॥ ২৮ ॥ 

অথ দশাস্ফি,ট-ভোগ্যানয়নমূ। 

স্কুটতরে৷ হিমণ্ডঃ কলিকাত্মকঃ খ-খ-গজৈবি ভজেদগত-খক্ষকম্। 
তছুড়, বর্ষগুণঞ্চ সমাদিকং খ-খ-গজৈবি'তজে ফলমত্র চ ॥ ২৯ 
অতঃপর চন্ত্রক্ষুট হইতে ক্ফুটভোগ্যদরশা নিরূপণের নিয়ম লিখিত 

হইতেছে ? চন্ত্রশ্ফুট-রাশ্ংশাদিকে কলায় আনয়ন করিয়। যত কলাদি হইবে, 
তাহাকে ৮** শত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব হইবে, তদস্ক হারা গত নক্ষত্র 
অর্থাৎ জন্মনক্ষত্রের পুর্ববনক্ষত্র জান। যাঁয় এবং (উক্ত লক্ধাঙ্ক হইতে ১ বাদ দিয়া 

যাহা থাকিবে, তাহা ৯এর অধিক হইলে ৯ দ্বারা হরণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট 
থাকিবে, তথ্বারা কোন্ গ্রহের দশায় জন্স হইয়াছে জান! যাঁয়। অর্থাৎ ১ থাকিলে 

রবিদশা, ২ থাকিলে চন্ত্রদশা, তিনে মঙ্গলদশা, চারে রাহুদশ! ইত্যাদি 
যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, তদস্ক হইতে দশার তুক্তবর্যাদি নিরূপণ করিতে হয়। 
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তাহার নিয়ম বথা, উক্ত অবশিষ্ট অঙ্ককে, যে গ্রহের দশায় জন্ম নিরূপিত 

হইয়াছে, সেই দশাঁপতি গ্রহের দশাবর্ষ সংখ্য। দ্বারা গুণ করিয়! গুণফলকে 
৮*০ শত দ্বারা ভাগ করিলে লববাঙ্ক স্ফুটদৃশার ভুক্তবর্ষয নিরূপিত হইৰে। অব 
শিষ্ট অঙ্ককে ১২ দ্বারা গুণ করিয়া ৮০* শত দ্বারা ভাগ করিলে, লন্বফল শ্ফুট- 

দশার মাস নিরূপিত হইবে । তদবশিষ্ট অন্ককে ৩০ দ্বারা গুণ এবং ৮০০ শত 
দ্বার ভাগ করিলে লব্ষফল দিন; তদবশিষ্টকে ৬ দ্বার| গুণ এবং তাঁহাকে 

৮** দ্বারা ভাগ করিলে দণ্ড) এবং তরদবশিষ্ট হইতে উক্ত নিয়মে. পলাঁদি 

নিরূপিত হইবে । কথিত নিয়মে দশাভুক্ত"বর্ধাদি নিরূপণ করিয়া দশাপতির 

রর্ষ সংখ্যা হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই স্ষটভোগ্যদশ! 
বর্ধাদি নিরূপিত হইয়া থাকে | ২৯ 

অফ্টোত্তরী অন্তুর্দশ! বিভাগ-চক্র 

রবি-দশ। ৬ বৎসর । চন্দ্রদশ। ১৫ বৎসর । 

রর »191৯ চচ ২১০ 

রূচ ০৯০০ চম ১১১০ 

রম ১৫0১০ চবু ২1৪১০ : 

; . বুবু ১১১১০ চশ ১81২০ 

7. রশ ০৬২০ চবু ২৭২০ 

বুবু ১1০০ চরা ১৮, 

ররা ০1৮০ চশ্ড ২১১০ 

বণ ১২০ , ৩চব ০1১০৫ 
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মঙ্গল-দশ। ৮ বসব । বুধ-্দশ! ১৭ বৎসর। 

মম ০1৭৩1২০ বুবু ২৮৩২০ 

মবু ১৩৩২০ বুশ ১২৬৪০ 

"মশ ০৮২৬৪০ ধু, ২১১২৬1৪০ 

মবৃ. ১181২৬1৪০ . *বুরা ১1১০1২০।৩, 
মরা ০1১০1২০০ গবুণ্ড আ৩২০০ 
মস্ত ১৫৬।২০।০ বুর ০১১।১০।০ 
মর ০1৫১০।০ বুচ ২1৪/১৯.০ 

মূ চ ১1১1১০1০ বুম ১৩৩২০... 

শনিদশা ১০ বংসর | |» বৃহল্পতি-দশা! ১৯ বৎসর । 
শশ 9১১/৩২০ বুবু ৩৪1৩২০ 
শবু ১৯৩২০: বরা” ২।১১০।০ 

শরা ১১১৭০ বৃশ্ত ৩৮১০০ 

শু» ১১১।১০।০ বর ১০২০০ 

রর ০৬২০।০ বূচ ২৭২০ 

শচ ১91২০।০ বম ১181২৬।৪৩ 

শম ০৮২৬৪ বুবু ২১১।২৬1৪০ 

শবু ১/৬২৬1৪০ বুশ ১৯৩২০ 

রাছ-দশ! ১২ বৎসর। 4 শুক্র-দশা ২১ বৎসর । 

বারা ১৪1০ শুশ্ 91১০ 

রাশ ২1৪1০, শুর ১1২০ 
রার ০৮৩ ২শতচ ২১১০ 

রাচ ১1৮০ ও ম.১৬২ 
রাম ০1১০।২০৯ শুবু ৩৩২৯ 
রাবু ১১০২০. শুশ. ১১১১৪ 

এরাশ ১৯১০৮ শুধু ৩৮১০ 
৮৯ রাবু ২১১০ শুরা ২৪৭ 

প্র-”৫ ৭ 
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8৫০ 

রবি-দশ1.৬ বৎসর 

ব, মা, দি 

লব * (৩1১৮ 

র্চ ০৬৩ 

রম ০181৬ 

বু র| ৬1১৩)২৪ 

রব »৯১৮ 
রশ 1১১১২ 

বর বু ও1১৩৬ 

বরকে 5181৬ 

চ ১০1০ 

চন্দ্র-দশ1! ১০ বৎসর 

ব, মা দি 

চচ ০1১ ৩]৩ 

চম 1৭1০ 

চ*রা ১৬০ 

চবু ৯81৬. 

চশ ১০ 
চবু ১1৫০ 

চকে ০1৭০ 

চশ্ড ১৮০ 

চর * 1৩1০ 

মঙ্গল্দণা ৭ বৎস্র 

ব, মা, দি 

মথ ০8২৭ 

মরা ১০1১৮ 

মু ০1১৯৬ 

মশ ১১৯ 
মনু ০৯১২৭ 

মকে 581২৭ 

“মণ্ড ১1২৩ 

মর ০181৬ 

মষ্ট পা 

খু দুশা ১৮ বৎসর |বৃহস্পতিদশা ১৬ বৎসর | শনি-দশা ১৯ বৎসর 

যায়, 
বার 

রা শক 

রা বু 
রাকে 

রাশ 

বার 

রাচ, 

রম 

ব, মা, দি 

২৮১২ 

২৪1২৪ 
১.০ ৬ 

২1৬১৮ 

১০১৮ 

৩০৪ 

০1১৪1২৪ 

১৬০ 

১১১৮ 

বু 

বুশ 

বৃঝু 

বকে 
বৃ 

বর 

বূচ 

বম 
বর! 

ব, মা, দি 

২১১৮ 

২1৬১২ 

২1৩৬ 

০1১১৬ 

২1৮০ 

এজি 1৯1১৮৭ 

১181০ 

১1১১৬ 
২৪1২৪ 

ব, মা, দি 

শশ ৩1০৩ 

শবু ২1৮৯ 

রর কে ১১৯ 

শত ৩২ 

শর ০1১১1১২ 

শচ, ১৭৯ 

শম ১১৯ 

শরা ২১০৬ 

শবু ২৬১২ 
রা চাপা 
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বুধ-দশ। ১৭ বৎসর. কেতুদশা ৭ বংসর | শুক্র-দশা ২* বৎস 

ব,মা, দি ব্মা,দি ব, মা, দি 

বুবু ২।৪।২৭ কেকে 981২৭ |শ্ুশ ৩181৬ 

ঝুকে ০1১৯২৭ কেস্ত ১২০ শর ১1০1০ 

বুশ ২1১০) র ০18৬. শুচ ১৮০ 

বুর ০1১০৬৬ | কেচ ০1৭19 শম ১২ 

বুচ ১৫1০ কেম ০19২ | শুরা, ৩1০1০ 

বুম ০১১২৭ (করা ১০১ [্তবু ২1৮1০ 

বুরা . ২৬:১৮ |কেবু ০১১৬ [শুশ ৩1২০ 

বুৰু ২৩৬ কেশ ১1১৯. শু বু ২1১০1 

বুশ ২৮৯ '|কেবু 5১১২৭ [শুকে ১২০ 

বিংশোততরী প্রত্যন্তর্দশা-বিভাগ । 

র-র অন্তর্দশামাসাদি ৩১৮ 

র-্চং অন্তর্দশামাসাঃ ৬1০ 

র-মং অন্তর্দশাষাসাঁদি 8৬ 

র-র] অস্তর্দশামালা£ ১০1২৪ 

মাঃ দি£ দঃ... মাঃ দিঃ দঃ মাঃদিঃ দঃ মাঃ দিঃবঃ. 
রণ্র-র ০৫1২৪ রচংচং ৭১৫০ র-মং-মং ০1৭1২ র-রা-রা ১১৮৩৬ 

চং ০1৯1০ মং ৪।১০।৩০ রা ০১৮৫৪  ০ব১১৩1১২ 

মং ০৬১৮ বা ০২৭1০ বু ০১৬।৪৮ শ ১২২১৮ 

রা ০১৬১২ বু ০1২৪।০ শ ১১৯৫৭ বু ১1১৫1৫৪ 

বু ০/১৪।২৪ শ ০২৮৩০ বু৩1১৭।৫১ কে ০১৮৬৪ 

শ ০১৭।৬ বু ০২৫৩০ কে ০৭1২১ ও ১২৪৬ 

বু ০১৫১৮ কে ০৯০৩৫ শু ০।২১।০ গন ০1৬১২ 

“কে ০৬।১৮ শু ১০।০ র ০1৬১৮ চং ০২৭1০ 
শু ০1১৮০ র ৯০ চং ০১1৩০ ' ঘং ০১৮৫৪ 

সর্বযোগে ৩১৮০ সর্ধযোগে ৬০" সর্বযোঁগে ৪৬1০ সর্বযোগে ১৭1২৪1০ 
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.ক-বু অন্তর্দশীমাসাদি ৯১৮ 

রশ অন্তর্মাসাদি ১১১২ 

মাঃ ফিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ 
রব বু ১1৮২৪  রশ-শ ১1২৪৯ 

শ ১১৫৩৬ বু ১১৮২৭ 

বু ১/১০1৪৮ কে ০১৯।৫৭ 

কে ১১৬৪৮ শু ১২৭1০ 

শ.১১৮* র ০১৭৬ 

র 91১৪1২৪ - চং ০1২৮৩৬ 

চং ০1২৪।০ মং ০৯৯৫৭ 

মং ০১৬৪৮ 'রা ১২১১৮, 

র! ১১৩১২ বু ১১৫৩৬ 

সর্বযোগে ৯১৮ সর্বযোগে ১১১২৯ 

রশু অন্তর্দিশা বর্ষঃ ১।০ 

চং-১২ অন্তর্দীশামাসাঃ ১* 

মাঃ দিঃ দঃ 

চি 51১৮]০ 

চং. ১1০। 

. মং ৭২১।, 
-.. রা, ১২৪1০ 
বু ১১৬০ 

শু ১২৭, 
বু ১২১০ 

, কে ১২৯ 

মাঃ দিঃ দঃ 

চং-৮২-৮২ ৪1২৫।০ 

মং ০।১৭।৩০ 

রা ১১৫০ 

বু ১১০1, 

শ 9১৭৩০ 

বু ১১২৩০ 

কে 9১৭৩০ 

শু ১1২০।০ 

র 91১৫ 

সর্ঘঘযোগে ১1911০ সর্বযোগে ১০।৭।৭ 

র-বু অন্তর্মাসাদি ১০1৬ 
র-কে অন্ত্পাশী মাসাদিঃ ৪1৬ 

মাঃ দিঃ দঃ 

র-বুবু ১১৩২২ 
কে 9০1১৭।৫১ 

শু ১২১০ 

র ০১৫।১৮ 

চং 9২৫২০ 

মং ০।১৭।৫১ 

রা ১১৫৫৪ 

বু ১১০৪৮ 

শ ১১৮২৭ 

সর্বযোগে ১০৬০ 

মাঃ দিঃ দঃ 

র-কে"কে ৭1২১ 

শু ০1২১০ 

র ০৬১৮ 

চং ০।১০।৩০ 

মং ০1৭২১ 

রা ০১৮৯৪ 

বু ০১৬৪৮ 

শ ০1১৯1৫৭ 

বু ০১৭৫১ 

সর্বযোগে ৪1৬1০ 

চংমং অন্তর্দশামাসাঃ ৭ 

চং রা! অন্ত্দাশাবর্যাদি ১৬ 
মাঃ দিঃ দঃ 

চংমং-মং ৪১২১৫ 

রা ১।১।৩০ 

রি বু ১1২৮০ 

শ ১৩1১৫ 

বু ২৯1৪৫ 

কে ০১২১৫ 

শু ১৫০ 

র ১০৩৪ 

ং ৪১৭৩০ 

সর্বযোগে ১1০০০ 

মাঃ দিঃ দঃ 

চং-রা-রা ২২১৪ 

বু ২।১২।০ 

শ ২২৫৩? 

বু ২।১৬।৩০ 

কে ১১1৩৩ 

£শ ৩1০।৬ 

*র ২৭।৬ 

* চং১1১৫] 

” মং ১১৩৩ 

সত্বযোদগে ১1৩।০।০ 
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বু ২৮০ কে ১৩১৫ 

,/ কে ৭1২৮ শু ৩1৫1 

শু ২২০৬০ র ৯১৮৩৯ 

র ৪1২৪।০ চং ১1১৭1৩০ 

চং ১১০৫ মং ১৩১৫ 

মং ০1২৮ রা ২২৫৩৪ 

রা ২১২।* বু ২১৬০ 

সর্বযোগে ১181।* সর্বযোগে ১৭15০ 

চংশু তন্তর্দশাবর্যাদিঃ ১৮ 

চং-র অন্ত্দশামাসাঃ ৬ 

মাঃ দিঃ দঃ পঃ মাঃ দিঃ দঃ 

চং-শু-শু ৩/১০।০ চংর-র ০৯০ 

র ১1০1০ চং ০1১৫।* 

চং ১।২০।০ মং ০১০৩০ 

মং ১৫০ রা ০২৭০ 

র1 ৩1০০ বু ০২৪1৯ 

বু ২২০০৮ শ ০২৮৩০ 

শ ৩1৫০ বু ০২৫৩০ 
বু ২১৫1০ কে ০১1৩০ 
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₹-বু অন্ত্দিশাবর্যাদিঃ ১৫ 

কে অন্তর্দশামাসাঁঃ 5 
মাঃ দিঃ দঃ 

কে ০২৯৪৫ 

শু ২২৫০ 

বর ০১৫৩০ 

চং ১১২৩০ 

মং ০।২৯।৪৫ 

রা ২১৬৩০ 

বু ২৮০ 

শ ২২০৪৫ 

মাঃ দিঃ দঃ 

চংকে-কে ০১২১৫ 

শু ১'৫।০ 

রব ০১০৩০ 

চং ০1১৭।৩০ 

মং ০১২১৫ 

রা ১১৩০ 

বু ১২৮০ 

শ ১৩1১৫ 

বু ০২৯৪৫ 

সর্বযোগে ১6০1০ সর্বযোগে ৭915 

মং-মং অন্তমণসাদি 81২৭ 

মং-রা অন্তবর্ষাদি ১০১৮ 

মাঃ দিঃ দঃ পঃ 

রা ০২২৩০ 

বু ০।১৯।৩৬1০ 

শ ০1২৩।১৬৩০ 

বু ০২০1৪৯।৩০ 

কে ০1৮1৩৪।৩৪ 

ও £1২৪।৩৫।০ 

র ৎ।৭1২১।০ 

চং ০।১২।১৫।৩ 

মাঃ দিং দঃ 

মু-মংমং ০1৮1৩৪।৩০ মং-রা-রা ১২৬৪২ 

বু১২০।২৪ 

শ ১২৯৫১ 

বু ১২৩৩৩ 

কে ৭২২৩ 

শু ৭৩।৬ 

র ০১৮৫৪ 

চহ ১1১৩০ 

মং ০২২৩ 

সর্ধযোগে 81২৭15।ৎ সর্বযোগে ১।০।১৮ 
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“মং বৃ অন্তুর্নাসাদিঃ ১১৬ 

₹শ অস্তবর্ধাদিঃ ১1১৯ * 
মাঃ দিঃ দঃ 

মংবুবু ১১৪1৪৮ 

শ ১1২৩।১২ 

বু ১৭1৩৬ 
কে ০১৯৩৬ 

শু ১২৬০ 

বর ০1১৬1৪৮ 

চং ০২৮1০ 

মং ৪২৯।১৬ 

রং ১২৪২৪ 

সর্বযোগে ১1৬) 

মাঃ দিঃ দঃ পঃ 

মংশ-শ ২৩1১০1৩০ 
বু ১২৬।৩১।৩০ 

কে ০।২৩/১৬৩৪ 

শু ২৬৩০।০ 

র ১৯৫৭০ 

চং ১৩১৫০ 

মং ০২৩1১৬।৩০ 

রং ১২৯৫১।০ 

বু ১/২৩1১২।০ 

সর্বযোগে১।১৯।১)০ 

মং অন্তুর্দশাবর্ধাদি ১২ 

মং-র অন্তর্দাসাদি ৪1৬ 

মাঃ দিঃ দঃ 

মংশু-ও ২1১০।০ 

র 1২১1০ 

চং ১৫, 

মং ২৪1৩০ 

রা ২৩ 

বু ১২৬, 

শ ২৬৩০ 

বু ১২৯৩০ 

কে 91২81৩৪ 

সর্বযোগে ১1২1০ 

মাঃ দিঃ দঃ 

অংরার ০৬।১৮ 

চং ০।১৪।৩০ 

মং ০৭1২১ 

রা ০১৮৫৪ 

বু ৪1১৬1৪৮ 

শ ও।১৯1৫৭ 

বু ৯।১৭।৫১ 

কে ৭৭1২১ 

শু ০২১০ 

সর্বযোগে 81৬1০ 

মং-বু অন্তর্মাসাদদিঃ ১১1২৭ 

মং-কে অন্তর্মাসাদিঃ ৪1২৭ 
মাঃ দি: দঃ পঃ মাঃ দিঃ দঃ 

মং কুবু১।২০1৩৪ ৩৪ মং-কে-কে ৯৮৩৪৩ 

কে ০1২১৪৯৩৯ 

শু ১২৯:৩৩।০ 

র ০1১৭।৫১।০ 

চং %1২৭1৪৫।০ 

মং ০।২০1৪৯/৩০ 

রা ১২৩1৩৩।০ 

বৃ ১/১৭।৩৬।৪ 

শ ১।২৬৩১।৩০ 

শু ৪।২৪।৩০।০ 

র ০৭1২১1০ 

চং ০১২।১৫।৬ 

মং 91৮1৩৪।৩০ 

৬ক্লা ০২২৩০ 

বু ০।১৯।৩৬]০ 

শ ০।২৩।১৬1৩০ 

বু ০২৪।৪৯।৩০ 

সর্বযোগে ১১1২৭।০।০সর্ব্বযোগে৪1২ ৭11০ 

মংচং অন্তদ্দশামাসাঁঃ ৭1* 

রা-রা অন্তবর্ষদ্দি ২৮1১২ 

ম।ঃ দিঃ দঃ 

মং-৮২৮২ ০1১৭।৩০ 

মং ০1১২।১৫ 

রা ১১1৩০ 

বৃ ০২৮ 

শ ১1৩১৫ 

বু ২৯৪৫ 

কে ০১২১৫ 

শু ১৫।০ 

র ০১০৩০ 

সর্বযৌগে ৭115 

মাঃ দিঃ দঃ 

রা-রা-রা ৪২৫৪৮ 

বু ৪1৯৩৬ 

শ ৫1৩।৫৪ 

বু 81১৭।৪২ 

কে ১২৩৬1৪২ 

শু ৫1১২০ 

র ১/১৮।৩৬ 

চং ২1২১০ 

মং 1২৬৪২ 

সর্বযোগে ২1৮১২) 
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রা"বু অন্তবণর্ষা্দি ২৬1১৮ রা-ৰু অন্তবর্ধার্দি ২৩1১৮ 

রাশ অন্তবর্ধাদি ২১০1৬ রা-কে অন্তবর্ধাদি ১।০।১৮ 
মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ 

রাবৃ-বু ৩২৫।১২ রাশ-শ ৫1১২২৭ | রা-ঝুবু 87১০৩ রাঁকে-কে ০২২৩ 

শ 91১৬৪৮ . বু ৪1২৫1২১ কে ১২৩০৩ শু ২৩ 

বু 81২।২৪ একে ১২৯৫১ 1 শ 0৩, বু ১১৮৫৪ 

কে ১২০২৪ শু ৫1২১৯ র ১1১৫।৫৪ চং ১1১1০ 
শু 81২৪৪ বর ১২১১৮ চং ১১৬৩০ ₹ ৪1২২৩ 

র ১১৩১২ চং ২২৫৩০ মং ১২৩৩৩ রা ১২৬৪২ 

চং ২১২।* মং ১২৯৫১ রা ৪1১৭৪২ বু ১২০২৪ 

মং ১২০২৪ রা ৫1৩৫৪ বু 8।২.২৪ শ ১২৯৫১ 

রা ৪1৯৩৬ বু ৪1১৬1৪৮ শ ৪1২৫।২১ বু ১২৩৩৩ 

'ব্বযোগে৪1২৪।* সর্ধযোগে ২১০।৬।| সর্বযোগে ২৬১৮ সর্ধযোগে ১০1১৮, 

রাশ অন্তদ্দশ। বর্ষাঃ ৩ রা অন্তবর্ধা্দি ১৬ 
রা-র অন্তর্াসাদিঃ ১০1২৪ রা-মং অস্তবর্ষাদি ১1১৮ 

মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ 

রাশু-শ ৬০৯ রাঁঃ-র-র ০১৬১২ | রাঁচংশচং ১১৫৭ রা-মংমং ০২২৩ 

র ১।২৪।০ চং 51২৭৪ মুং ১1১৩০ রা ১২৬৪২ 

₹৩।+। মং ০১৮৫৪ | রা ২২১০ বু ১২০২৪ 

যং ২৩, রা ১১৮৩৬ | বু ২১২০ শা ৯২৯৫১ 

রা ৫1১২ বু ১৩১২ শ ২।২৫।৩০ বু ১1২৩।৩৩ 

বু ৪1২৪৯ . শ ১।২১।১৮ বু২।১৬।৩০ কে ০২২৩ 

শ ৫1১২০ মু ১১৫৫৪ | কে ১১৩০ শু ২৩।* 

বু ৫৩।* কে ০১৮৫৪ | শু ৩০, র ০১৮৫৪ 

কে ২৩৬ সু ১1২৪০ র ০২৭1৪. চং ১১1৩০ 

সর্বযোগে ৩।১।০।* সর্বযোগে ১০1২৪), সর্বযোগে ১/৬)০।০ সর্বযোগে ১০1১৮) 
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বব অন্তবর্ধাদিঃ ২১1১৮ 
বৃশ অত্তবর্ধাদিঃ ২৬।১২ 

মাঃ দিঃ দঃ 

বুবুবু ৩১২২৪ 

শ 81১৩৬ 

বু৩।১৮।৪৮ 

কে ১১5৪৮ 

শু 81৮1০ 

র ১৮২৪ 

চং ২1৪ 

মং ১১৪৪৮ 

রা! ৩।২৫।১২ 

মাঃ দি: দঃ 

বুশম্শ ৪1২৪।২৪ 

বু ৪1৯১২ 

কে ১২৩১২ 

শু ৫1২। 

বর ১১৫৩৬ 

চং ২।১৬।০ 

মং ১।২৩।১২ 

রা ৪1১৬৪৮ 

বু ৪1১৩৬ 

বুবু বর্ধাদিঃ ২৩৬ 

বুশ অন্তর্াসাদি ১১৩ 

মাঃ দিঃ দঃ 

বুবুবু ৩।২৫1৩৬ 

কে ১১০৩৬ 

শু 81১৬০ 

র ১১০৪৮: 

৮ ২।৮।৬ 

মং ১১৭৩৬ 

“রা ৪1২1২৪ 

বু ৩।১৮।৪৮ 

শ ৪1৯১২ 

মাঃ দিঃ দঃ 

বৃকেশকে ১১৯৩৬ 

৩, ১২৬ 

র ১১৬৪৮ 

চং ০।২৮।৯ 

মং ৪।১৯।৩৬ 

রা ১২০২৪ 

বু ১১৪1৪৮ 

শ ১২৩১২ 

বু ১১৭1৩৬ 

সর্ধযোগে ২১1১৮) ০সর্বযোগে ২৬১ হ* | সর্বযোগে ২৩৬০ সর্বযৌগে ১১৬০ 
পপ 

কৃশু অন্তবর্ধাদিঃ ২৮ 

বুর অন্তর্মাসা্দিঃ ৯।১৮ 

মাঃ দিঃ দঃ 

বুশ ৫1১০।০ 

র ১১৮, 

চং ২২০।৯ 

মং ১২৬।০ 

রা ৪1২৪।০ 

বু ৪151০ 

শ ৫1২।০ 

বু 81১৬০ 

কে ১২৬।০ 

সর্বযোগে ২৮1০) 

মাঃ দিঃ দঃ 

বুর-র ০।১৪।২৪ 

চং ০1২৪ 

নং ৪১৬৪৮ 

রা ১১৩১২ 

বু ১৮২৪ 

শ ১১৫৩৬ 

বু ১১০1৪৮ 

কে ০।১৬।৪৮ 

শু ১১৮1০ 

সর্বযোগে ৯।১৮।৭ 

| বৃচং বর্ষ।দি ১৪ 

ম|ঃ দিঃ দঃ 

বুণচং চং ১১০০ 

মং ০২৮০ 

রা ২১২০ 

বৃ ২1৪1০ 

শ ২।.৬।০ 

বু ২1৮1০ 

কে ০২৮০ 

সু ২২০1০ 

র ০২৪1০ 

পাপী পপ 

বৃং-মং মাসাদি ১১৬ 

মাঃ দিঃ দঃ 

বৃুমংমং ০১৯৩৬ 

রা ১২০২৪ 

বু ১১৪৪৮ 

শ ১২৩১২ 

বু ১১৭৩৬ 

কে ০১৯।৩৬ 

শু ১২৬০ 

র ০১৬৪৮ 

চং ০২৮০ 

সর্ধযোগে ১1৪।০।০ সর্বযোগে ১১1৩।, 
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বৃর৷ অন্তব্যাদিঃ ২৪1২৪ | শ-বু অন্তবর্ধাদি: ২1৮৯ 

শ-শ অন্তবর্ধাদি ৩1০1৩ শ-কে অন্তবর্ষ(দিঃ১।১।৯ 

মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ পঃ মাঃ দিঃ দঃ পঃ মাঃ দিঃ দঃ পঃ 

বৃরার। ৪1৯৩৬ শ-শ-শ ৫।২১/২৮৩০  শ-বুবু 8১৭।১৬।৩* শংকে'কে ৩১৬০০ 

বু ৩২৫।২২ বু ৫৩।২৫1৩০ কে ১1১৬৩১।৩০ শু ২৬৩০ 

শ ৪১৬৪৮ কে ২/৩।১০।৩০ শু 01১১1৩০।০ রা ৭।১৯।৫৭1০ 

বু ৪81২।২৪ শু ৬1০৩০ র্ ১1১৮২৭।৪ চং ১৩1১৫।০ 

কে ১২০২৪ র ১1২৪।৯1০ চং ২২%৪৫।৭ মূুং ০1২৩।১৬।৩০ 

সত 81২৪।০ চং ৩1৪১৫ সং 1২৬৩১।৩০ বা১২৯1৫১০ 

র ১১৩1১২ মং ২।৩।১০।৩ রা 81২৫।২১।০ বু ১২৩।১২।০ 

চং ২১২।০ রা ৫1১২।২৭1০ বু 81৯1১২।* শ ২৩১০।৩০ 

মং ১২০২৪ বু 81২৪1২৪।০ শ ৫1৩/২৫।৩০ বু ১২৬।৩১৩৪ 

নর্বযোগে২।8।২৪।০ সর্বযোগেও।০।৩।০।৭ সর্বযে।গে২।৮৯০।* সর্যোগে ৯১৯০৭ 

শ-শু অন্তর্দশাবর্যাদিঃ ৩1২1০ শন অন্তবর্ধাদি ১৯৭ 

শ-র অন্তদ্দশামাঁসাদি ১১1১২ শ-মং অন্ত্দশাবর্যাদ্দি ১১৯. 

মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃদঃ মাঃ দিং দঃ পঃ 

শ-শু-শ ৬।১০[০ শ-র-র ০১৭৬ শ-চংচং১।১৭।৩* শ-মংমং ০।২৩।১৬1৩০ 

র ১২৭০ চং ০২৮৩০ মং ১1৩।১৫ র! ১২৯৫১ 

চং ৩।৫।০ মং ০1১৯।৫৭ রা ২২৫৩০ বু ১২৩১২০ 

মং ২৬৩০ রা ১২১১৮ বু ২১৬০ শ ২৩1১৯।৩০ 

রা ৫1২১৪ বু ১১৫৩৬ শা ৩০১৫ বু ১/২৬৩১।৩০ 

বু৫1২৯ শ ১২৪।৯ বু ২২০৪৫ কে ০।২৩।১৬1$৩ « 

শ ৬০৩৪ বু ১১৮২৭ কে ১1৩১৫ গু ২1৬1৩০।৯ 

বু ৫১১৩৪ কে ০১৯৫৭ সু ৩1৫।০ র ০।১৯।৫৭।০ 

কে ২৬৩ শু ১1২৭।ও র 1২৮৩৪ চং ১৩।১৫। 

সর্ধযোগে ২।০।০ সর্বযোৌগে ১১1১২ সর্বযোগে ১৭1০০ সর্বযোগে১।১।৯।০।০ 

প্র” ৫৮ 



৪8৫৮ 

শ-রা অন্তবর্ষাদিঃ ২১০1৬ 

শ-বু অন্তবর্ধাদি ২৬1১২ 

মাঃ দিঃ দঃ... মঃ দিঃ দঃ 

শ-রা-রা ৫1৩৫৪ শ-বুবু ৪1১৩৬ 

এবু ৪1১৬1৪৫ শ 81২৪1২৪ 

শ ৫১২২৭ বু ৪1৯১২ 

বু ৪81২৫।২১ কে ১২৩১২ 

কে ১২৯৫১ শু ৫২1০ 

শু ৫1২১০ র ১১৫৩৬ 

র ১২১১৮ চ ২1১৬০ 

চং ২২৫৩৯ মং ১২৩।১২ 

ং১1২৯।৫১ রা 81১৬৪৮ 

সর্বযোগে২।১০৬।৭ সর্বযোগে২।৬।১২।৯ | 

বুশশু অস্তর্দশ]বর্ধাদি ২১০ 

বুর অন্তর্মাপাদি ১০1৬ 

মঃ দিঃ দঃ মঃ দিঃ দঃ 

বুশু-শ্ড ৫0২০৬ 

র১২১ চং ০।২৫।৩০ 

২ ২।২৫।৪ মং ০২৫৩৪ 

মং ১২৯৩, র। ১১৫৫৪ 

রা ৫1৩1০ বু ১১০৪৮ 

বু 81১৬ শ ১১৮২৭ 

শ ৫১১৩৪ বু ১১৩২১ 

বু 81২৪।৩৩ কে ০১৭৫১ 

কে ১২৯৩, শু ১২১।০ 

সর্ধযোগে ২১।১।* সর্বযোগে ১০1৬৩ 

জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

বুবু অস্তব্ধাদিঃ ২৪1২৭ 

বু'কে অন্তর্মাসাদি ১১১৭ 

মাঃ দিঃ দঃ পঃ 
বুবু-বু81২।৪৯1৩০ বুকে কে ০।২০1৪৯1৩৪ 

কে ১২০।৩৪।৩০ 

শু 81২৪1৩০।০ 

বর ১১৩২১।০ 

চং ২১২1১৫।০ 

মং ১1২০।৩৪।৩০ 

রা ৪1১০।৩।০ 

বু ৩২৫৩৬৪ 

শ 8৪1১৭1১৬1৩০ 

মাঃ দিঃ দঃ পঃ 

গু ১।২৯/৩০।৩ 

র ০1১৭৫১।০ 

চং 

মং ০।২০1৪৯/৩ও 

র| ১২৩1৩৩1০ 

বু ১১৭৩৬০ 

শ ১1২৬৩১।৩০ 

বু ১1২০।৩৪।৩০ 

০1২৯1৪৫।০ 

সর্বযোগে ২81২৭1০।০ 
সর্বযোগে ১১২৭1০1০ 

বু-্চং অন্তুর্দশাবর্ষাদিঃ ১৫ 

বু-মং অন্তর্মাসাদিঃ ১১1২৭ 

মাঃ দি; দঃ 

মং 9০1২৯৪৫ 

রা ২১৬৩০ 

বু ২৮০ 

শ ২২৭৪৫ 

বু ২১২১৫ 

কে ০২৯৪৫ 

শু ২২৫1০ 

বর ০২৫৩০ 

মাঃ দিঃ দঃ 

বুরর ০১৫১৮ ঝুঁচংশ্চং ১১২৩০ বুমং-মং *।২০1৪৯1৩০ 

রা ১২৩৩৩ 

বু ১/১৭৩৬।০ * 

শ ১।২৬।৩১৩৩ 

বু ১২৯।৩৪।৩৬ 

কে ৭২।০।৪৯1৩৪ 

শু ১২৯1৩৩।০ 

র ০1১৭1৫১। 

চং ০২৯/৪৫।৪৬ 

সর্বযৌগে১1৫।০।৯ সর্বযোগে১১।২৭।০1০ 



দশম অধ্যায় । ৪৫৯ 

বুরা অন্তবর্ধাদিঃ ২1৬১৮ বুশ অস্তর্দশাবর্যাদি ২৯২৭ 

বুবু অন্তবর্ষাদিঃ ২:৩৬ কে-কে অন্তর্মাসাঁদি ৪1২৭ 

মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ পঃ মাঃ [ঃদিং দঃ পঃ 

বুরা রা 8।১৭।৪২ বুবু টা শ-শ৫151২৫1০০ কেশকে-কেণ। ইকো 
72 

বু 81২২৪ “শ 81৯১২ ৬৪/১৭/১৬৩৭ শ০।২৪1৩০।, 

শ ৪1২৫1২১ বু ৩২৫২৬/ কে ১২৬।৩১।৩০ র ০19২১ 

বু 8১০1৩ কে 31১৭1৩৬ ৬৩ ৫1১১৩০।০ ২০১২1১%, 

কে ১২৩1৩৩ শু ৪1১৬” র ১।১৮।২৭1০ মং ০1৮1৩৪।৩৯ 

শু ৫1৩, র ১১০৪৮ ১/5ং ২২০।৪৫।০  রা৯২২০৮ 

র ১১৫৫৪ ₹ ২1৮1০ মং ১২৬৩১ বু ১১৯৩৬, 

চং ২১৬৩০ মং ১১৭৩৬ রা 81২৫।২১1০ শ ০২৩।১৬1৩৪ 

মং ১২৩৩৩ রা ৪1২২৩ বৃ ৪১২ পা বুৎ২১।৪৯।৩০ 

সর্বযোগে ২৬।১৮। সর্বযোগে ২৩৬০ সর্বযোগে ২৮৯০ সর্বযোগে৪২৭।১।* 

কে-শু অন্তবর্ষ/দি ১২ কে-চ অন্তর্াসাদি ৭০ 

কে-র অন্তর্মাসাদি ৫1৬ কে-ম অন্তর্মাসাদি 8২৭ 

মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দি; দ: মাঃ দিঃং দঃ মাঃ দিঃ দঃ পঃ 

কে শু ২১91০ কে-র-র ০৬১৮ কেন্চচ ০1১৭৩০ £ক-মম ০৮৩৪৩০ 

রণ২৯।* চ ০১০৩০ ম ০১২১৫ র| ০২২1৩ 

চ১৫।* ম ০৭1২১ রা ১১1৩০ বু ০।১৯।৩৬। 

ম1২৪।৩০ র181১৮।৫৪ বু ০২৮1০ শ০।২৩।১৬।৩৪ 

রা ২৩।০ বুৎ।১৬।৪৮ শ ১/৩।১৫ বু ০।২০।৪৯।৩০ 

বৃ.1২৬৬ শত।১৯।৫৭ বু ০।২৯।৪৫ কে ০1৮1৩৪।৩, 

শ২৬১০০ বুণ১৭।৫১ কে ০১২১৫ শু ০২৪৩০ 

বু১২৯।৩০ কে০1৭২১ শু ১৫1০ বর 5৭1২১।০ 

কে1২৪৩০ সঁণ।২১1০ র ০1১০৩, চ ০1১২১৫।* 

সমষ্টি ১1২৮৮ সম ৪৬, | সমটি ৭151০ সম্টি 81২৭1০1০ 



8৬০ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

কে-রা অন্তবর্ষাদি ১০।১৮ 

কে-বু অন্তর্মাসাঁদি ১১1৬ 

মাঃ দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ 

কে-রা-র। ১২৬৪২ কে-বুবু ১১৪৪৮ 

বু ১২০২৪ 

শা ১।২৯।৫১ 

বু ১/২৩।১৩ 

'কে ০২২৩ 

শু ২৩1০ 

র ০১৮৫৪ 

চ ১।১।৩০ 

ম ০২২৩ 

সমষ্টি. ১1০1১৮।০ 

শ ১২৩১২ 

বু ১১৭৩৬ 

কে ০১৯৩৬ 

সত ১।২৬।০ 

র ০১৬৪৮ 

চ ০1২৮০ 
ম ০1১৯৩৬ 

রা ১২০২৪ 

সমষ্টি ১১৩৬০ 

শু-গু অন্তবর্ধাদি ৩৪ 

শুর অন্তবর্ষাদি ১০ 

মাঃ দি দঃ মাঃ দিং দঃ 

শু-শু-শু ৬২৪০ ও-র.র ০।১৮।ৎ 

র ২151০ 
চ ৩১০।৯ 
ম ২1১০, 
রা ৬1০ 
৫১০০, 
শ ৬1১০০ 
বু ৫1২০০ 

কে ২1১০।৪ 
সমষ্টি ৩91০1 

চ ১151৯ 

ম 91২১৯ 

রা ১২৪, 

বু ১১৮ 

শ ১২৭1০: 

বু ১২১০, 

কে ২১।, 

শ১।'।০ 

সমন /১151515 

কেশ অন্তবর্ষাদি ১১৯ কে-বু অস্ত- 

মসাদি ১১২৭ 

সাঃ দিঃ দঃ পঃ মাঃ দিঃ দঃ প£ 

৮কেশশ ২1৩1১০1৩০ 

“কে-বুবু ৯২০1৩ ৪1৩০ 
॥বু ১২৬৩১।৩০ কে ৭1২০।৪৯1৩% 

কে”51২3৬।৩০ শু১1২৯1৩০।০ 
শু ২1৬৩০।, র ০।১৭।৫১1« 
বর ০1১৯1৫৭।০ চ০২৭৯1৪ ৫1৪ 

চ ১১৫০ ম ০২৪৯।৩০ 
ম ০২৩।1১৬৩* রা ১২৩।2৩।০ 

রা ১২৯1৫১০ বু ১১৭৩৬)০ 

*রু ১1২৩1১২।০ শ ১1২৬৩১1৩০ 
সমষ্টি ১1৯০ সমষ্টি ১১1২৪।৭০ 

[শুচ অন্তবর্ধাদি ২৮ শু-ম অন্তবর্ধাদি ১২ 

ূ 
| 

মাং দিঃ দঃ মাঃ দিঃ দঃ 

| শু-চ-চ ১২০০ শুঁম-ম ০1২৪1৩০ 

ম্ ১1৫।০ রা ২।৩।০ 

রা ৩।৭। বু ১২৬1৭ 

বৃ২।২০।০ শ ২৬৩৭ 

শ ৩1৫।* বু ১২৯)৩' | 
বু২২৫৭ কে ২৪৩০ 

কে ১৫।০ শু ২১০।০ 

শু ৩।১০।* র ১২১০ 

র ১০০ ৮ ১৬০ 

মমি ১৮০1৫ মমি ১1২০। 



দশম অধ্যায়। ৪৬১ 

শু-শ অন্তবর্যাদি 9২ 

শু-বুন্তর্মণসাঁদি ২।১০ 
মাঃদিঃদঃ মাঃ দিঃ দঃ 

শু-রা অন্তদরশীবর্ধাঃ৩শু-বু অন্তবর্ধাদি২৮ 

মাঃ দিঃং দঃ. মাঃ দিঃ দঃ 

শু-রা-রা ৫1১২০ শু-বু-বু ৪1৮1০ 
বু ৪1২৪০ শ ৫1২০ শু-শ-শ ৬০৩০ শু-বুবু৪1২৪।৩০ 

শ ৫২১1০ বু ৪1১৬০ বু ৫1১১।৩০ কে ১1২৯।১০ 

বু ৫1৩1০ কে ১২৬০ কে ২৬৩০ শু ৫1২০।০ 

কে হা৩০ শু 01১০০ শত ৬১০1৩ র ১২১০ * 

শু ৬.০।০ র ১১৮1০ র ১২৭০ চ ২২৫।০ 

র ১২৪।০ চ ২২০1০ চ ৩৫1০ ম ১২৯৩০ 

চ৩০০ ম্ ১২৬০ রা টা রে 

ম ২৩০ রা 81২৪1 বু ৫২০ শ ৫১১৩০ 

সমষ্টি ৩1০1০।০ সমষ্টি ২1৮।০1০ সমট্টি ৩২1০০ সমট্টি২1১০1০1, 

শু-কে অন্তবর্ষার্দি ১২ শু-কে-ম 51২৪।৩৭ 

মাঃ দিঃ দঃ রা ২৩।০ 

শু-কে-কে ০1২৪০ বু ১২৬।১ 

সু ২।১।০ শ ২৬৩০ 

র ০1২১।০ বু ১২৯৩৪ 

চ ১৫1০ সমষ্টি ১২1০।০ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
নি দা... 

অক্টোতরীদশা-ফলানি | 

রবিদশাফল-বিচারণ! | 

ভামোদ্1দশগন্ত চেদ্যদি দশা! ক্রেশার্থহানিং কশল, 
্বীবন্ধ।প্ম-ভূমিনাশমথব। শির বিন।খং কলিম্ 

সঃচিঃ। 



৪৬২ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

স্থানাৎ স্থানপরিভ্রমং বিষক্কতং রাজ্ঞোভয়ং পাঁদরুগ, 
বিদ্াবাদ-বিনোদগোষ্ঠি-কলহং গো-বাঁজি-সংগীড়নম্ ॥ ১ 

পাঁপান্বিতন্ত হামনেবিপাকে নিত্য মনঃ ক্রিশ্ততি হেয়বুদ্ধ্য। ॥ 

কুভোজনং কুৎ্সিতবন্ত্রযানং কুশীলবৃত্তাত্বধনং কৃশত্বম্ ॥২ 

দিনাধিনাথন্ত শুভান্বিতন্ত পাঁকে সুখং ভূমিধনাদি-বস্ত্রম্। 
পাপেক্ষিতন্তাপি সহত্রভানোর্দিশাবিপাকে পরমস্ত ছুঃখম্ ॥৩ | 
করোতি ভানুঃ শুভবীক্ষিত্চেদ্ বিদ্ঞা-যশঃ-্রীৃত-বাগ্িলাঁসম্। 
স্ব ক্ষেত্রগন্তাপি রবেরদিশায়াং স্ববন্ধসৌখ্যং কৃষিবিত্ত-কীর্তিম্ ॥৪ 
দশীবিপাঁকে হাধিশক্রগন্ত রবেঃ প্রণষ্টার্থ কলত্রপুত্রঃ | 
গোমিত্র-পিত্রাদিশরীরকষ্টং শক্রত্বমাতি জনৈঃ সমস্তাঁৎ ॥ ৫ 

সপত্বরাশিশ্থিত-ুধ্যদায়ে ছুঃখী পরিভ্ষ্ট-স্থতার্থদারঃ। 

বৃপাগ্রিমৌরৈবিপদং বিবাঁদং পিত্রোবিরোধঞ্চ দশীস্তমেতি ॥ ৬ 

ত্বমিত্ররাশিশ্থিত-হুর্্যঘায়ে স্বভৃত্য-মিত্রাত্মজ-রাজপুজাম্। 
অত্যন্তমিত্রক্ষগতস্ত ভানোদর্শাবিপাকে হাতিসৌখামেতি ॥ ৭ 
মূলত্রিকৌণস্থ-রবেবিপাকে ক্ষেত্রার্থদীরাতবজ-বন্ধুসৌখ্যম্। 
রাজী শ্রয়ং গোঁধন-মিত্রলাভং স্বস্থান-যাঁনাদিকমেতি মাঁনম্ ॥ 

স্বোচ্চস্থোহপি দিনেশো-নীচাঁংশে চেৎকলত্রধনহূমনিঃ | 
স্বকুলজ-বন্ধুবিরোধং পিত্রাদীনাং তখৈব মুনিবাক্যম্ ॥৯ 

উচ্চাংশকমুতো ভান্থুীচস্থোহপি মহৎ সুখম্। 
করোতি রাজ্যভারঞ্চ দশান্তে বিপদং কৃশম্ ॥ ১০ 

অথ চক্্রদশাকল-বিচারণা | 

মেবস্থস্ত | পাকে জিয়স্ম্ত তুষাররশ্ের্বিলাসিনীশন্দনজাততোষঃ। 
পুংসাং বিদেশাভিরতিবণয়ঃ স্ত।ৎ কলিঃ শিরোরুক্ সহজাদি-বাঁধ! ॥ ১১ 

নুচ্চশন্ত । অত্যুচ্চগশ্ঠাপি নিশাকরম্ত দশাবিপাঁকে কুসুমান্বরঞ্চ 

মহন্বতামেতি কলত্রলাভং ধনায়তিং পুত্র মনোবিলাসম্ ॥১২ 
উচ্চন্ম্ত | উচ্চোপযাতন্ত বিধোর্দশায়াং রাঁজ্যোপলবিঃ শ্বকুলানুমানাৎ। 

সদন্ত-সৌখ্য ম্মজ-গো-তুরঙ্গ-গজাদিবৃদ্ধি বানিতা-বশিত্বম্ ॥ ১৬ 



দশম অধ্যায় । ৪৬৩ 

ব্রিকোণস্থন্ত। মূলত্রিকোণাশ্রিতশীতরশ্মেদ্ণশ। বিদেশাভিগমং করোতি । 

কৃষে; ক্রয়াছিক্রঘ়তে প্রনাপ্তিং কফানিলান্তিং স্বজনৈবিরোধম্ ॥১৪ 
বৃষমধ্য-দ্রেঃ । বৃষস্ত মধ্যত্রিলবে হিংমীংশোর্দিশ। প্রবেশে ধনবাহনানি। 

ভবেন্নরাণাং দ্বিজদেব-মপ্বাভাবৈধনাপ্তিবনিতা-প্রিয়ত্বম্ ॥ ১: 
বৃষপুর্ববার্দে । পুর্বার্ধগঃ পাঁপযুতে হিমাংশুবুষন্ত মৃত্যুং কুরুতে জনন্াঠ । 

তথা পরার্ধে জনকন্ত সৌম্যেক্ষিতে! যুতো মৃত্যুসমান রোগম্ ॥ ১৬ 
মিথুনস্থস্ত ॥ ছন্দ! ধিসংস্থেন্দ-দশাত্রবেশে স্থানান্তরে সঞ্চলনং করোতি। 

দেবদিজার্চা ধনভোগ-সম্পদ্বন্্লাদিলাভং ধিষণ বরেণ্যম্। 

কর্কস্থম্ত । ইন্দ্রোঃ কুলীরোপগতন্ত পাঁকে ভবে পশু-দ্রব্য-কৃষি প্রবৃদ্ধি: | 

গুপ্তাময়স্চাঁপি কলাঁধিকত্বং বনাদি-হুর্গীভিরুচিন্ন রাঁণাঁম্ ॥ ১৮ 
সিংহস্থম্ত । হরিস্থিতন্তেন্দু-দশাপ্রবেশে বিনষ্মর্থং লভতে মনুষ্যঃ। 

বুদ্ধাধিকত্বং স্বজনাধিপত্য টবকল্য মঙ্গেপি চ পঞ্চবাণৈঃ | 
কন্াস্থম্ত । কন্ঠাধিঢন্ত বিধোর্দিশায়াং বিদবেশযানং প্রমোদোপিলন্ধিত | 

মতিশ্চ সৎকাঁব্যকলা কলাপে স্বল্লার্থদিদ্ধিশ্চ ভবেন্নরাণামূ ॥ ২০ 
তুলাস্ম্ত । পাকে হিমাংশোবণিজস্থিতস্ত কাস্তা বিলাঁসশ্চপলং মনঃ স্তাৎ। 

উৎসাহভঙ্গে| ধনহীতা চ নীচপ্রনঙ্গোহন্যজনৈবিরোধঃ | ২১ 
নীচমুত্তস্ত ॥ নীষ্া্রিবৃত্তস্ত কলানিধ্যেঃ স্তাঁৎ পাকে ধাঞ্তিঃ ক্রয়বিক্রয়াভ্যম্। 

মর্মব্যথা জ্ীজনমিত্রবর্ণেঃ সধ্যান্লতা ধর্মহতির্নরাণাম্ ॥ ২২ 
ধনুস্ম্ত । কোদওসংস্থশ্তুরারশ্মেঃ পাঁকেভবেৎ কুগরবাজিলন্ধিঃ | 

পূর্ব।র্জিতার্থোপশতিনরামন্তত্র বিভ্তাগমনং সথথঞ্চ ॥ ২৩ 

মকরস্থম্ত । পাকে নিশেশস্ত মুগস্থিতন্ত ন হন্ম্যবাসোহনুদিনং কদাচিৎ্। 

সুখাবজন্ত্রীদ্রবিণোঁপলব্িরুন্মদ-বার্ভীময় পীড়িতঃ স্তাঁৎ ॥ ২৪ 

কুস্তস্থম্ত। ক্রোড়োদরাগিবসনাঁনি পুংসামুণোপল্ধিঃ কূশতা শরীরে । 

কুন্ত্রীরতিশ্চঞ্চলতা নিতান্তং পাঁকে হিমাংশোঃ কলসস্থিতন্ত ॥ ২৫ 

মীনস্থম্ত। মীনোপযাঁতন্ত বিধোর্দিশায়াং ভবেন্নরাঁণাং সলিলোস্তবার্থঃ | 
শক্রক্ষয়ো বুদ্ধিবিবৃদ্ধিরুচ্চৈঃ কলত্রপুত্রা দিস্খানি নৃন্ম্ ॥ ২৬ 
বর্গোত্বমন্থম্ত খতে হিমাংশো দিশা প্রবেশে মহিষীগজাশ্বান্। 

পুত্রাদিতোষং রিপুনাশমুচ্ষৈপ তেন্ননুষ্যোহিষশোমনীষাম্ ॥ ২৭ 



৪8৬৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

বর্গোত্তমে শীতছেরনুক্তস্থানেঘভীষ্টার্থ যুতোহতিবিদ্বান্। 
ধীমান্্রঃ ত্বীয়কুলে বরিষ্ঠে। নীরাদি-সদ্বন্পরে! ভবেৎ সঃ ॥ ২৮ 

ব্জোপযাতন্ত বিধোর্দশায়াং পাপার্জিতদ্রব্যসমুদ্তব; শ্ত/ৎ। 

নী্টারিগন্থে চ ক্লুশে পুরোক্তং লব্ধং ধনং নাশমুপৈতি শীঘ্রম্ ॥ ২৯ 
পাকেহষ্টমস্থস্ত নীচগন্ত শীতছ্যতেঃ সংলভতেহতিরোগম্ । 

জ্ঞাতিচ্যুতিং পাপযুতো মৃৃতিং ব! ষষ্টোপগন্ত ব্যসনং মনুষ্যঃ ॥ ৩০ 

ষষ্ঠে(পগন্ত চ দশ! ব্যসনাভিকর্রী ক্ষীণে স্ববন্ুজনন|শকারী নরাণ|ম্। 
পূর্ণে তথোঁদয়গতে খলু র।জ্যকত্রী স্ত্রীকর্মকৃদ্দশমগেহপি চ সিন্ধুজীতে ॥৩১ 

মেবস্থন্ত | 

মিত্রোচ্চোপয়স্থানে ত্রিকোণে সপ্তমেহপি বা। 

পাকেশ্বরাঁৎ স্থিতশ্চন্দ্রঃ কুরুতে মৎফলাৎ দশম্ ॥ ৩২ 

অথ মঞ্গলদশাঁকল-বিচারণ] | 

মূলত্রিণোপয়তন্তপাঁকে ক্ষৌণীক্তগ্তাআজ-দর-সৌখ্যম্। 

অর্থেপলন্ধিং খলু সাঁহসেন রণাঙ্গণে প্রাপ্তযশে। বিশেষাঁৎ ॥ ৩৩ 

মেষাস্থিতশ্তাবনিনন্দনন্ত পাকে মহোত্সাহ-ধনানি পুংসাম্। 
ব্যাতির্মতিঃ সাহসমগ্রিবাধা নানাবিধারাভি-সমুদগমঃ স্ত/ৎ ॥ ৩৪ 

চতুর্থরাশিস্থিতভৌমদায়ে স্থানছ্যুতিঃ বন্ধুবিরোধতাঞ্চ । 
কজত্রযুক্রস্ত কুজন্ত দাঁদ্ধে কলত্রহানিগু দ-মৃত্রকচ্ছ ম্ ॥ ৩৫ 

বিভ্তগ-ভৌমদশায়াং সংপ্রান্তোৌ তস্য বুদ্ধিমুপযাতি। 
স্বকুলাঢ্যত্বং লভতে নুপহৃতবিত্তং মুখাক্ষিরোগঞ্চ ॥ ৩৬ 

প্রাতস্থানগতশ্চ সৌখ্যফলদে। ভূমন্দনোহরাতিহ1 ॥ 
: ধৈ্য্যং বিত্তহ্থথদর*সহজৈঃ সঙ্গং নৃপাৎ পুজ্যতাম্ ॥ ৩৭ 

পুত্রস্থানগতন্ত পুত্রমরণং বুদ্ধিভ্রমং জাড্যতাম্। 
শক্রক্ষেত্রগতন্ত ভূমি-সহজৈহ্ঃখ মহাঁরাগভাঁক্ ॥ ৩৮ 

অথ বুধদশাফল-বিচারণ] । 

মেষস্থিতস্তেনুকতন্ত প।কে ধিষ্ত্রীন্ সভঙ্গঃ পরভাগ্যনিষ্ঠঃ | 

ত্যুতানৃতস্তেয়-শঠযুক্ স্তাৎ বিমুক্তসৌজ্যবিবিস্ত নিঃস্ব ॥ ৩৯ 



দশম অধ্যায়। ৪৬৫ 

মিথুনস্থম্ত ৷ নৃযুগ্মসংস্থম্ত বুধস্ত পাকে ত্বনেক কর্্মাভিরতোহতিজন্নঃ ॥ 

জীপুত্রমিত্রাদি-স্থখোপপন্ো নরো৷ ভবেন্মাতৃস্থখেন হীনঃ ॥ ৪০ 

উচ্চস্থম্ত । নুলিপি-লেখন-কাব্যকলাস্তরং প্রকুরুতে বহুবৈভবযুড নরম্। 
বিনয়-নীতিপরং জিতবৈরিণং বুধদশ1 নিজতুঙগগতস্ত চ ॥ ৪১ 

ত্রিকোণস্থন্ত ৷ মূলজ্রিকোণে।পগতন্ত পাকে বিদেশষানান্ুরতে| বিধিজ্ঞঃ | 

পরাক্রমেণাঁপ্তধনে নরং স্তাৎ ক্ষমান্থিতে। খ্যাতিগুণৈঃ প্রপূর্ণঃ ॥৪ ২ 

অস্তগতন্ত । অন্তে।পথাতিস্ত বুধস্ত পাকে হিত্ব। নিজক্ষং মন্ুজোহতিহুংখী | 
কাসা ময়াগ্ৈং পরিপীড়িতঃ শ্তৎ শ্রযান্িতো টব ড্রবিণেন হীনঃ ॥৯৩ 

বিত্তগ-সৌম্যদশাঁয়াং বিষ্ঠা প্রাপ্তিং মহৎ কীন্তিঞ। 
ভূপতিভাগ্যনমানে! রাঁজস্থ।নে প্রধানতাং যাঁতি ॥ ৪৪ 

কর্মাস্থিতত্ত/পি শশাঙ্কুনোর্দিশাবিপাঁকে নৃপতৌল্যমেতি | 
সৌখ্যং স্বনামাস্কিত-গদ্যপদ্যং নামদ্ব়ং মানস্ততার্থলাভম্ ॥ ৪৫ 

অথ শনিদশীফল-বিচারণা । 

মেষস্থম্ত। মেষস্থিতন্তকম্থতশ্ত পাকে প্রবা শীলো মনুজঃ স্বতন্্ঃ | 

্টানমন্-ন্্মময়-শীড়িতা সস্তযক্ত, স্বমাত্র। নিজবন্ধুবর্গেঃ ॥ ৪৬ 

বষস্থম্ত । পাঁকে বুষস্থম্ত খরাংগুসুনোভূপা প-সম্মান-বিরাজমানঃ। 

সংগ্র।ম-সংপ্রাপ্তযশে। বিশেষে। মেধান্বিতে| ধর্্মরতে। নরঃ স্ত।ৎ ॥৪৭ 

মিথুনসম্ত | ছন্দে পযাতন্ত শনের্দিশায়াং সুতার্থভোগাভিরতত্ব পাস্তঃ | 
খণাতিঘ/তঃ পরকার্ধ্যরক্তঃ স্ত্রীচৌরতঃ শ্ত|ৎ পুরুষোহতিনিঃস্ব ॥৪৮ 

তুলাছছস্ত । পাকে তুলাশ্রিত-শনের্গজ বাঁজিরত্ব-হেম।ঘ্ব বাদ্যভিগমঃ শ্বকুলান্ুমানাৎ। 
খ্যাতিং জনেষু বিজয়ে বনিতাঁবিলাঁসঃ সৌব্যং ভবেচ্চ বিবিধং খলু মানবানাম্ ॥৪৯ 

ধনুংস্থম্ত। শরাসনস্থন্ত শনের্দণায়াং নরেক্তমন্্ী চতুরজ্বি যুক্তঃ | 
কান্তামুতানন্দভরে। নরঃ স্যাদ রণাঙ্গণ-প্রাপ্তযশে। বরেণ্যঃ ॥ ৫০ 

মকরস্থম্ত। নক্রপষ।তন্ত শনের্দিশারাং শ্রমাপ্তবিত্তং সুভগত্বমুচ্চৈ:। 
বৃদ্ধাঙ্গনা্লীবজনৈঃ সবিত্বং বিশ্বাসঘ[তেন ধনক্ষতিশ্চ ॥ ৫১ 

কুস্তস্থম্ত । শনের্দিশয়াং কলশস্থিতন্ত মহকঈপ্রতিষ্টঃ স্বকুলে বরিষ্ঠঃ | 
কুষিক্রিয়া-পুত্রধনাদিযুক্তে! নরো! ভবেখ সর্বনণৈঃ প্রপৃণঃ ॥ ৫২ 

প্র--৫৯ 



৪৬৬ _ জ্যোিষ-প্রভাকর | 

মীশস্ন্ত । মীনস্থিতন্ার্ক ুতস্ত পাঁকে শ্রেণীপুর এ ধিকাঁরঃ। 
ভবেন্ররাণাং দ্রবিণাঙ্গনাভ্যঃ স্বখং তথে “.. বিনীততাঁচ ॥ ৫৩ 

অথ বুহস্পতিদশ1-ফলবিচাঁরণ | 
সং-চিঃ। পাপান্বিতশ্ত/পি গুরোরদ্দশায়াং করোতি পাপং হদয়াভ্তরস্থম্। 

গুঢং বহিঃ পুণ্যফলং বিশেষাদ্ ভূম্যর্থদ।রাখুজ-লৌখ্যমেতি ॥ ৫৪ 
পাঁপেক্ষিতশ্ত।পি গুরোরদিশায়াং প্রাপ্তং স্থখং কিঞ্চছিপৈতি ধৈর্য্যম্। 
রচিদ্ যশঃ কুত্রচিদাপ্ুসৌব্যং কচিদ্ধনং নামমুপৈতি চান্তে ॥ ৫৫ 
কেন্দ্রগত-জীবদায়ে বাসং ভূদ(র-রাজসন্মানং। 

বিবিধন্ুখানন্দকরং বহুজনরক্ষাং প্রধানতাং যাঁতি ॥ 
কলত্ররাশিস্থিত-জীবদয়ে দাঁরারথ-পুত্রার্থন্খং প্রয়াতি। 

বিদেশয়ানং সমরে জয়ঞ্চ ধনং পরত্রহ্ণি পুণ্যকন্মা ॥ 
কর্মস্থিতন্তাপি গুরোবিপাকে রাজ্যাপ্ডিমাহুমুনয়ন্তদানীম্। 
ভূপালযোগে ত্বথবার্থ-পুত্র-কলত্র-সৎকর্ম্-হ্ছরাজ যোগম্ ॥ ৫৮ 

অর্কগ-জীবদশায়াং সহস! জ্রগীড়িতো! ভবেৎ ক্ষীণঃ | 
উর্ধাঙ্গরো গতপ্ডে। ছুঃশীলত্বং প্রভগ্ সংসারঃ ॥ ৫৯ 

আদৌ গুরুদশা কালে নৃপপুজ্যং মহৎ্সুখম্। 
মধ্যে স্ত্রীপুত্রলাভাদি চান্তে কষ্টং বিনিদ্দিশেৎ ॥ ৬০ 
জীবে! মরণপদস্থঃ করোতি সৌখ্য-স্ববন্ধুজনহানিম্। 

স্থানচ্যুতিং বিদেশং প্রান্তে স্ত্রীধন-পুত্র-সম্মানম্ ॥ ৬১ 
 ব্যয়গত-জীবদশায়াং প্রাপ্ত বাহন।দি সমুপযাঁতি। 

লভতে বিদেশবাদং নানাক্লেশৈশ্চ পরিভূতঃ ॥ ৬২ 

উচ্চস্থোহপি গুরুনীঁচরাশ্তংশ্ক-সমন্বিতঃ | 

মহাভাগ্যেতু সংপ্রাপ্তে তৎক্ষণাদেব নশ্ঠতি ॥ ৬৩ 

নীচস্থে। দেবপূজ্যোহপি স্বোচ্চাংশক-সমন্বিতঃ | 

ভাগ্যক্ষয়ে তু সংপ্রাপ্তে ভাগ্যং ষাতি তদ্দা নরঃ ॥ ৬৪ 

অথ রাহুদশীফল-বিচারণ] | 
উচ্স্থঃ সৈংহিকেয়স্ত তৎপাঁকে সুখদে! ভবেৎ। 

রাজ্যং করোতি মিত্রাপ্তিং ধনধান্তা ভিবর্ধনম্ ॥ ৬৫ 



দশম অধ্যায়। ৪৬৭ 

রাহুরনীচস্থিতো দায়ে চৌরাগ্রি-বুপভী তিদঃ | 
উদ্বন্ধনং বিষাদ্ভীতিং ধনধান্ত-পরিক্ষয়ম্ ॥ ৬৬ 
যষ্ঠা্টরিপফগো রাহুস্তদ্বায়ে কষ্টদে৷ ভবেৎ। 

জ্বরাতিসার-মেহাংশ্চ ত্বগ্দৌষং রাজপীড়নম্ ॥ ৬৭ 

লগ্নগত-রাহুদায়ে বুদ্ধিবিহীনং বিষাগ্রি-শস্া্ৈঃ | 
বন্ধুবিনাশং লভতে ছুঃখান্তিঞ্চ পরাজয়ং সমরে ॥ ৬৮ 

রাঁহোর্দিশায়াং ধনরাশিগশ্ত রাজ্যঞ্চ বিত্ৃং হরতে বিশেষাঁৎ। 
কুভোজনং কুৎসিতরাজসেবা মনোবিকাঁরং ত্বনৃতং প্রকোপম্ ॥ ৬৯ 

তৃতীয়রাশিস্থিত-বাহুদায়ে পুত্রার্থদারাত্মজ-সোদরাণাম্ |. 
স্থখং কষেবন্ধনমাধিপত্যং বিদেশষানং নরপালপুজ্যম্ ॥ ৭০ 
চতুর্থরাঁশিস্থিত-রাহুদাঁয়ে মাতুবিনাশং ত্বথবাতিরোগম্। 
ক্ষেত্রর্থনাশ নৃপতেঃ প্রকোপং প্রভঙ্গসংসার-কলত্রপুত্রম্ ॥ ৭১ 

বুদ্ধিভ্রমং ভোজনসৌখ্যনশিং বিগ্যাবিবাঁদং কলহঞ্চ ছঃখম্ ॥ 

কোপং নরেন্দ্রন্ত সুতশ্ত নাশং রাহোঃ স্ৃতস্থশ্ত দশাবিপাকে ॥ ৭২ 

দশ(বিপাঁকে ত্বরিরাশিগন্ত চৌরাগ্রিভূপৈর্ভয়মাণ্তনাশম্। 
প্রমেহ-গুল-ক্ষয-পিত্তরোঁগং ধনন্ত নাঁশং ত্বথবা মৃতিঞ্চ ॥ ৭৩ 
কলত্ররাশিস্থিত-রাঁহুদাঁয়ে কলত্রনাশং সমুপৈতি শীঘ্রম্ । 
বিদেশযানং কৃষিভাগ্যহানিং সর্পাঘয়ং বন্ধজনৈবিবাদম্ ॥ ৭৪ 
রাহোর্দশায়াঁং নিধনস্থিতন্ত যমালয়ং যাঁতি স্তার্থ নাশনম্। 
চৌরাপ্রিভূপৈহ স্বকুলোছ্বৈশ্চং ভয় মৃগৈর্্ব। বনবাস-ছুঃখম্ ॥ ৭৫ 

রাহোর্দিশায়াং নবমস্থিতন্ত পিত্রোবিনাশং লভতে মনুষ্যঃ | 
বিদেশযানং গুরুবন্ধুনাঁশং লানং সমুদ্রন্ত স্তার্থনাশম্ ॥ ৭৬ 

মানস্থিতস্তাপি দশাবিপাকে রাহোঃ প্রবৃত্তিং লভতে মনুষ্যঃ | 

পুরাণধর্ম-শ্রবণাঁদিভিশ্চ গাঙ্গেযরতোগৈরপি শুদ্ধদেহঃ ॥ ৭৭ 

সৌম্যক্ষ গশ্চেৎ ফলমেবমেব বা স্বক্ষেত্রগশ্চে্ন তথা ভবেদ্ধি। 

প্রোক্তং ফলং যৎ সকলং তদেব সৌম্যক্ষ গশ্চেৎ ফলমন্তথাঁনং ॥ ৭৮ 
পাপক্ষেত্রগতো রাহুঃ বন্ধস্থঃ পাপসংযুতঃ । 

অভিশপ্তস্তদাঁকালে পুত্রদা রাগ্নি-পীড়নম্ ॥ ৭৯ 



৪২৮ জ্যো? হষ-প্রভাকর | 

আয়রাঁশিগতো রাহুস্তৎপাকে নুপমাননম্ । 

ধনান্তিং দারলাভঞ্চ গৃহঙ্গেত্রাদি সম্পদ্বঃ ॥ ৮০ 

ব্যয়গত-রাহুদশায়াৎ দেশভ্রংশং মনোরুজং কুরুতে । 

বিচ্ছিন্ন দারপুত্রং কষিপশ্ুধন-ধান্ত সম্পদাং নাঁশম্ ॥ ৮১ 

কুলীর-গোঁমেষযুতন্ত রাঁহোর্দিশীবিপাকে ধনলাভমেতি । 
বিদ্ভাবিনোদং নুপমানঞ্চ কলত্র ভৃত্যাআসুখং প্রয়াতি ॥ ৮২ 

পাথোন-মীনাশ্বযুত্ন্ু রাহোদ্দিশ! বিপাকে সুতদার লাভম্। 
দেশাধিপত্যং নববাহনঞ্চ দশাবসাঁনে সকলং বিনষ্টম্ ॥ ৮৩ 

শুভদৃষ্িঘুতে। বাহু করোতি সফলাং ক্রিয়াম্। 
রাজমানমথাপ্তিং বন্ধ,নাং মরণং প্রবম্ ॥৮৪ 

পাঁপদৃষ্টিযুতো৷ রহঃ কর্মমনাশং করোতি চ। 
উদ্যোগভঙ্গং দেহান্তিং চৌরাগ্রি-নৃপগীড়নম্ ॥ ৮৫ 

উচ্চগ্রহযুতে। রাহ রাজ্যলাভং করোতি চ। 

স্ত্রীপুত্রধন-সম্পত্তি বস্রাভরণমেব চ ॥ ৮৬ 

নীচগ্রহযুতে। রাহুীচবৃত্তান্ুজীবনম্। 
কুভোজনং কুদারঞ্চ কুপুত্রং লভতে তদা ॥ ৮৭ 

অথ শুক্রদশাকফল-বিচারণ। । 

শ্তাঁৎ পাকে তৃগুজন্ত রত্যুবতী-সছস্ত্-ভূষাগ্ম$, 
সম্মানং বিবিধং জনেষু মদনস্তা পু)দগমত্বং নৃণাম্। 

গীতে নর্ভন্-বাগ্যকে হধিরুচিঃ সচ্ছীলশা স্রার্দিকে, 

দ্বানে সাঁধুজনে মতিশ্চ নিতরাং সছিক্রয়ে বা ক্রয়ে ॥ ৮৮ 

পূর্বোপার্জিত। বিভ্তনন্ধিরতুলা গোবাহস্তেব্যঃ স্ুখম্। 
পুত্রেজ্ঞশ্চ কলিঃ কুলে চপলতা স্থানাপ্বেন্লিশ্চয়াৎ ॥ ৮৯ 

কন্তাস্থিতক্টোশনসে। দশায়াং ভগ্নোৎসবো বিত্তন্থখেনহীনঃ | 

বিদেশবাঁসী চপলে! নরঃ শ্াৎ ত্যক্তঃ স্বদ1রাত্মজবন্ধুবর্গেঃ ॥ ৯৯ 

স্বক্ষ্েত্রিকোণে তৃগুজস্ত প।কে বিশিষ্টনায়! প্রথিতো। নরঃ স্তাঁৎ। 
কৃষিক্রিয়"দৎপশু-ধান্ত*বিততৈযুক্তোহথবা জ্ঞাতিজটৈনধনাঁঢ্যঃ ॥ ৯১ 



দশম অধ্যায় । ৪৬৯ 

স্বোচ্চস্থিতো ভৃগুস্ুৃতন্তন্ব-কর্্মগো বা লাভেহপি বাঁ ন সহিতে| ন চ পাপদৃষ্টঃ ॥ ৯২ 
স্থানান্নপালিবিষয়ে বহুরত্রপূর্ণো ধীমান্ বিশালনয়নো নিজবংশনাথঃ ॥ ৯২ 

অথ অন্টোত্রী অন্তর্দশা-ফল বিশারণ1| 

অষ্টোত্তরী অন্তর্দশীফল বিচারের স্থমীমাসা কোঁন প্রাচীন জ্যোতিগ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রহগণের শুভাশুভ ভাবাধিপতিত্ব, শুভাশুত ভাবে : 

স্থিতি এবং শক্র-মিত্র গ্রহের যোগ দৃষ্টি অনুযায়ী গ্রহগণের ব্লীবল বিচার করিয়া 
স্থধীগণ বিচাঁরপুর্বক অন্তর্দশীর ফল বলিবেন। কোন কোন জ্যোতিষ- 

ব্যবসায়ী বিচাঁরপুর্ব্বক অন্তদ্দশার ফল না লিখিয়া পুস্তকের লিখিত অন্তুদ্দশা- 

ও প্রত্যন্তর্দশার ফল কোঠীতে লিখিয়া থাকেন, উহাতে অনেক স্থলে ফল- 

ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। এই হেতু আমরা উক্ত কল লিখিয়! পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি 
করিলাম না। 

সাঁবনশুদ্ধিমাহ। 

স্বশাকহীন-শাকাব্দাৎ প্রত্যব্দং পঞ্চবাসরান্। 

তিথয়শ্চন্দ্রশিখিনৌ ক্ষনা গুণো চ কৃতাশ্থিনৌ ॥ ১ 
দণ্ডপল-বিপলান্তনুপলানি চ সাবনে। 

বদ্ধয়িত্বা খক্ষশেষে ভোগ্যাত্তগ্ণনং ক্রমাৎ ॥ ২ 
নাক্ষত্রিকদশায়ান্ত নাধিমাসং বিদ্রবুধাঃ ॥ (ইতি কেচিৎ) ॥৩ 

দশাবর্ষে সাবনশুদ্ধি ১--ত্রিংশৎ সাবন-দিনাত্মক মাসকে সাঁবনম।স কহে। 

দ্বাদশ সাবনবাসে অর্থাৎ ৩৬* সাবনদিনে এক সাঁবন বৎসর নিরূপিত হয়। 

রব্যা্ি গ্রহের দশাবর্য সাঁবনবর্ষ। সাবন বৎসর হইতে সৌরবর্ষয ৫ দিন 
১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ও ২৪ অন্ুপল অধিক ॥ বর্তমান শকাবাদি 

হইতে জন্মশকাঁবাদি হীন করিলে যত বর্ষ মাঁসাদি অবশিষ্ট থাকে, তাহাই 
সৌরমাঁনে বয়োবর্ধাদি নিরপিত হয়। সৌরমানে যত বর্ষ মাসাদি প্রাপ্ত 
হওয়। যাইবে, তাহার সহিত তত বর্ষ মাসাদির সাবনবৃদ্ধি (অর্থাৎ প্রতিবর্ষে 
উপরোক্ত ৫ দিন ১৫ দণ্ডাদি হিসাবে, উক্ত প্রাপ্ত বর্ষমাসাদিতে যত হয় তাহা) 

যোগ করত, সৌর বয়োবর্ধাদিকে সাবন বয়োবর্ষে আনয়ন করিয়া, তাহাতে 



প্ 

৪৭ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

যে দশাস্তদ্দশা' ভোগ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তদনুসারে ফলাফল কর্পনীয়। 

কোঁনু কোন পণ্ডিত বলেন যে, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী প্রভৃতি নাক্ষত্রিকী 

দশায় অধিমাস বিচারের অর্থাৎ উক্ত সাবনশুদ্ধির আবগ্ঠক হয় না। পরাঁশর- 

সংহিতায় ও বিংশোত্তরী দশা প্রকরণে সাঁবনশুদ্ধির উল্লেখ নাই। বিনা সাঁবন" 
শুদ্ধিতে, প্রত্যনতর্শশার সুম্জ ফলাফলও এ্রক্য হইতে দেখা যায় ॥ ১-৩॥ . 

বিংশোৌতরীদশান্তরদশা-ফলবিচাঁরণ। | 

১। আত্সম্বান্ধনো যে চ যে বা নিজসধন্রিণঃ। 

তেষামন্তর্দশাস্বেব দ্বিশস্তি স্বদশাফলং ॥ 

যে সকল গ্রহ পূর্বোক্ত সম্বন্ধ চতুষ্টয়ে আবদ্ধ এবং যে সকল গ্রহ শুভীশুভ : 
ভাবাধিপতি, তাঁহাদের দশ। ও অন্তর্দশাতে শুভাশুভ ফল বিচার করিতে হয়। 

যথা )_-যদি দশাঁধিপতি শুভ ভাবাধিপতি এবং অন্তর্দশাধিপতি শুভ ভাবাঁধি- 

পতি হয়, তাহা হইলে তাহ।দের দশান্তর্দশায় শুভফল হইবে এবং দশাঁপতি 

অশুভ ভাবাধিপতি ও অন্তুদ্িশীপতিও অশুভ ভাঁবাধিপতি হয় । তাহাদের দশা ও 

অন্ত্দশায় অস্ভ ফল হইবে । 

২। ইতরেষাঁং দশানাথ বিরুদ্ধফলদায়িনাম্। 
তত্তফলানুগুণ্যেন ফলানুহানি সুরিভিঃ 

_ ষদ্ধি দশাপতি শুভফলপ্রদ ও অন্তর্দশাপতি অশ্ুভফলপগ্রদ হয়, তাহা হইলে 

অন্তর্দশাপতি গুণানুসারে তাহাদের দশা ও অন্তর্দশীতে অশ্ভ ফল হয়; এবং 

দশাপতি অশুভফলপ্রদ ও অন্তর্দশাধিপতি শুভফলপ্রদ হয়, তাহা হইলেও 
অন্তর্দশাপতির গুণান্ুুসাঁরে শুভ ফল হয়। 

৩। স্বদশায়াং ব্রিকোণেশভূক্তৌ কেন্দ্রপতিঃ শুভম্। 
দিশেৎ সোহপি তথা নোচেদসম্বন্ধেন পাপকৃণ্ড ॥ 

কেন্দ্রপতি গ্রহের স্থুলদশায় কোঁণপতিগ্রহের অন্তর্দশা এবং কোণপতি 

গ্রহের দশায় কেন্দ্রপতি গ্রহের অন্তর্দশ! শুভপ্রদ; কিন্তু তাহার! যদি সম্বন্ধ 

বিরহিত হয়, তাহা হইলে অশুভফল প্রদান করে। 



দশম অধ্যায়। ৪৭৯ 

৪। স্থখেশে। মানভাবস্থো মানেশঃ হুখরাশিগঃ |: 

তয়োর্দশ! শুভ প্রাহুজের্াতিঃশান্ত্রবিদো জনাঃ ॥ 

জ্যোতিষণান্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, দশগস্থ চতুর্থাধিপতির এবং 

চতুর্থস্থ দশমাধিপতির দশ্থ! শুভপ্রদ | 

৫ | বাহনস্থানসংযুক্তমন্ত্রনাথদশ। শুভ| | 

স্ুখরা শিশ্থ কর্েশদশ। রাজ্য প্রদায়িনী ॥ 

- চতুর্থস্থানস্থ পঞ্চমাধিপতির দশ! শুভপ্রদ এবং চতুর্থগ্থানস্থ কন্মাধিপতির 
দশ! রাজ্য গ্রদ | 

৬।. কর্মমস্থানস্থবুদ্ধীশদশ! সম্পৎুকারা ভবে ॥ 
মানস্থিত তপাধীশ-দশ! রাজ্যপ্রদাগিনী ॥ 

কর্মস্থানস্থ পঞ্চমাধিপের দশা! সম্পৎকাঁরী এবং দশমস্থানস্থিত নবমাধিপের 

দশ। রাজ্য গ্রাদ হয় । 

৭। যন্যিন ভাঁবশুভম্বা মিসন্বন্ধস্তঙ্গখেচর2 | 

স্যাত্তভ্ভাবপতেদ্ণয়ে ধনলাভে। মহত্তরঃ | 

যেভাবে, কোন শুভগ্রহ সেই ভাবের স্বামিগ্রহ সহ সম্বন্ধ করিয়া, কোন 

তুঙ্গীগ্রহ থ|কে, সেই ভাবাঁধিপের দশায় অতিশয় ধনলাঁভ হয়। 

| ৮। যণ্তস্ত সপ্তমস্যৈকোনায়কো। মানরাশিগঃ। 

দশ। তস্য শুভ। হ্ক্রেয়া তথ! তেন যুতস্থ চ ॥ 

যদ একই গ্রহ ষষ্ঠ ও সপ্তমাধিপতি হইয়া দশমস্থানস্থ হয়, তাহ! হইলে 
তাহাদের দশ! শুভ প্রদ; এবং যষ্টাধিপতি ও সপ্তমাঁধিপতি যুক্ত হইয়! দশমন্থ 
হইলেও তাঁহাদের দশ শুভ প্রদ । 

৯। একোদ্িসপ্তমস্থাননায়কো। যদ্দি সৌখ্যগঃ 
তেন যুক্তদশ! জ্ঞেয় শুভা প্রা্থম নীষিণঃ ॥ 

প্রধান মুনিগণ বলিধাছেন থে, ধদি একই গ্রহ দ্বিতীয় ও সম্ত্রমপতি হইয়। 



৪৭২ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর । 

( অর্থাৎ মেষলগ্ন জাতকের শুক্র ) চতুরথস্থানস্থ হয়, তবে তাঁহার দশ! শুতফল- 
প্রদ এবং দ্বিতীয়পতিযুক্রসপ্তমপতি চতুর্থস্থ হইলে ৪ এরূপ ফল জানিবেন। 

১০। হস্টাষ্টমব্যয়াধীশাঃ পঞ্চমাধিপসংযুতাঃ | 
তেষাং দণা চ শুভনা প্রোচ্যতে কালবিত্তমৈঃ ॥ 

ত্রিকাঁলজ্ঞ মুনিগণ বলিয়াছেন যে, পঞ্চমাধিপতিযুক্ত ষষ্ঠ, অষ্টম ও ছাদশাধি- 

পতি গ্রহের দশ! শুভপ্রদ । 

১১। স্থতেশ-মানেশ-স্থখেশ -ন্ধপা একত্রসংস্থ' যদি যত্র কুত্র। 

তেষাং দশ। রাজ্যফনপ্রদাতৈযুক্ত গ্রহাণামপি তথ্বদেব ॥ 
পঞ্চম, দশম, চতুর্থ ও নবমাধিপতি যে কোন রাশিতে একত্র অবস্থান 

করিলে তাহাদের দশ! রাজ্যগ্রদ হইয়া থাকে এবং তাহাদের সহিত যুক্ত অন্ত 
গ্র.হর দশাও রাজ্য প্রদ হয়। 

১২। পুত্রবার।দি সম্প্রপ্ডতিনূ পপুগা মহত্তর]। 
যচ্চতুর্থে তুঙ্গখেটাঃ শুভন্বামিগ্রহে(হথবা ॥ 

যে গ্রহের চতুর্থে কোন তুঙ্গগ্রহ, শুগ্রহ অথবা স্বামীগ্রহ অবস্থিতি করে, 

তাহাদের দশা ও অন্ত্রশায় স্ত্রী পুত্র লাভ এবং রাঁজনম্মান প্রাপ্তি হয়। 

১৩। বাহনগ্রামলাভণ্চ পশুবুদ্ধিশ্চ ভূয়সী । 
তত্রচন্দ্রশঃ লাভঃ স্যাৎ বনুধান্যাদিভিযু তঃ ॥ 

চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিত সেই রাশির অধিপতি যদ্দি কোন গ্রহের চতুর্থে 

অবস্থান করে, তবে তাহাদের দশান্তপ্রশায় গ্রাম ও বাহনলাভ, পশুবৃদ্ধি ও 

ধান্তাঁদি শশ্ত গ্রচুর পরিমাণে লাভ হইবে। 

১৪। তৎসম্বন্ধি শুভানাঞ্চ তথ। পুনরসংযুজাং। 
শুভানান্ত সমন সংযোগ যোগকারিণাং ॥ 
শুভাস্যাস্ত প্রসক্তন্ত দশারাং যোগকারকাঃ 

স্বভুক্তিষু প্রষচ্ছস্তি কুত্রচিদি যোগজং ফলং ॥ 

রাজযোৌগকাঁরক গ্রহের দায় সম্বন্ধবিশিষ্ট শুভগ্রহের অন্তর্দীশায় ক্রমশঃ 

“বিশেষ শুভ ফল হয়। সম্বন্ধ রহিত শুভগ্রহের অন্তর্দশাঁয় সমান ফল হয়। 
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যোগকাঁরক শুভগ্রহের দশায় যোগকারক গ্রহগণ নিজ অন্তর্দণায় কখন কখন 

রাজযোগ-ফল প্রদান করেন । যোগকাঁরক গ্রহ, স্বীয় অন্তর্দশায় রাজযোগের 

ফল প্রদান করেন। 

এখানে শুভ ও পাপ শব্দের অর্থ ৩৬৬ পৃষ্ঠার সংজ্ঞান্ুরূপ । যোগকাঁরক 
শব্দের অর্থ রাজযোগকারক । 

১৫। তমোগ্রহে শুভারূঢাবসন্বন্ধেন কেনচিৎ । 
অস্তর্দশানুসারেণ ভবেছাং যোগকারকো ॥ 

রাছ ও কেতু কেন্দ্র বা ত্রিকোণে- অবস্থিতি করিয়৷ অন্ত কোন গ্রহ সহ 
সন্বপ্ধ বিরহিত হইলেও শুভাশুভ গ্রহের অন্তর্দশায় উৎকৃষ্ট ও ন্যুন যোগফল 
প্রদান করেন। কেন্দ্র বা ত্রিকোণস্থিত রাহু বা কেতু যোগ সম্বন্ধবিশিষ্ট 

গ্রহের অন্তর্শায় যোগফল প্রদান করেন। এতদ্যতীত সম্বন্ধবিশিষ্ট না 

হইলেও শুভস্থানস্থিত তমৌগ্রহ শুতগ্রহের অন্তর্দশায় উতর এবং অশুতের 
অন্তদ্ধশায় ন্যনফল প্রদান করেন। 

১৬। পাপা যদি দশানাথাঃ শুভানাং তদসংযুজাম্। 

ভুক্তুয়ঃ পাপফলদাস্তৎ সংযুক্ শুতভুক্তয়ঃ ॥ 

ভবন্তি মিশ্রফলদা ভুক্তয়ে। যোগকারিণাম্। 

অত্যন্তপাপফলদা ভবন্তি তদসংযুজাম্ ॥ 

পাপগ্রহের দশায় সেই পাপগ্রহ সহ সন্বন্ধবিরহিত শুভগ্রহের অন্তদ্দশ | 
কষ্টপ্রদ এবং সেই দশীপতি পাপগ্রহের সহ নম্বদ্ধ বিশিষ্ট শুভগ্রহের অস্তর্দশা 
মিশ্রফলপ্রদ । সন্বন্ধবিশিষ্ট এবং সম্বন্ধহীন পাপগ্রহের অন্তর্দশা অত্যন্ত অশুভ 
ফলপ্রদ । 

১৭। সত্যপি স্বেন সম্বন্ধে ন হস্তি শুভভুক্তিযু। 

হস্তি সত্যপ্যসম্ঘন্ধে মারকঃ পাপতভুক্তিযু ॥ 

শুভগ্রহের দশাত্যন্তরে তদীয় সম্বন্ধবিশিষ্ট শুভগ্রহের অন্তর্দশায় মৃত্যু হয় ন। 

পাপগ্রহের অন্তরে মৃত্যু হয়। 

প্র--৬০ 
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১৮) পরম্পরদশায়াঞ্চ স্বভূক্তে সূর্যজভার্গবৌ । 
ব্যত্যয়েন বিশেষেণ প্রদিশেতাং শুভাশুতম্ ॥ 

গুক্রদশায় শনির অন্তরে এবং শনি-দশায় শুক্রান্তরে শুক্র ও শনি তত্তৎ ফল 

গ্রদান করেন। 
১৯। পঞ্চমেশ-দশায়াং কন্মপাস্তরসংযুত। ৷ 

অতীব শুতদা! প্রোক্ত! কালবন্তিসুনীশ্বরৈঃ ॥ 
ত্রিকাঁলজ্ঞ মহধিগণ বলিয়াছেন যে, পঞ্চমপতির দশায় দশমপতির অন্ত- 

দশা অতীব শুভপ্রদ | 

২০। যন্মাদ্যয়গতো যস্ত তদ্দশায়াং ধনক্ষয়ঃ | 

যন্মাৎ ভ্রিকোণগঃ পাপস্ত ত্রাত্মশমনীশনম্ ॥ 

যে গ্রহের ছ্বদশে যে গ্রহ তাহাদের দশা্তর্দায় ধনহানি হয়। যে গ্রহের 

ত্রিকোণে পাঁপগ্রহ অবস্থিতি করে, তাহাদের দশান্তদ্শায় মানসিক শাস্তি নষ্ট 

হয়। 
২১। যল্মাছ ষণ্ঠাষ্টমে ক্রুরে। নীচখেটাদয়ঃ স্থিতাঃ। 

_ রোগশক্রনৃপাদ্াস্তান্মাহঃ পীড়। দুঃসহ ॥ 
যে গ্রহের ষষ্ঠে বা অষ্টমে ক্রুরগ্রহ, শীচগ্থগ্রহ, . শত্রগৃহস্থগ্রহ থাকে, 

তাহাদের দশাস্তর্দশায় পুনঃ পুনঃ রোগ, শক্র ও রাজা হইতে ছুঃঘহ যন্ত্রণা! ভোগ 

করিতে হয়। 

২২। হম্মাচ্চতুর্থঃ ক্ররন্থঃ ভূগৃহক্ষেত্রনাশনম্। 
পশুহানিস্তত্র ভৌমে গৃহদাহপ্রমাদকৃৎ ॥ 
শনো হদয়শুলঃ স্তাৎ সৃষ্যে রাজপ্রকোপনাৎ। 
সর্বস্বহরণং রাহো বিষচৌরাদিজং ভয়ম্ ॥ 

ষে গ্রহ হইতে চতুর্থগ্থানে ক্রুরগ্রহ অবস্থান করে, সেই উভয় গ্রহের 

দশাস্তরদশাঁম ভূমি, গৃহ ও ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়, সেইরূপ কোন গ্রহ হইতে চতুর্থে 
মঙ্গল থাকিলে গৃহদাহ, পশুহানি ও প্রমাদ বশতঃ ধনহানি, আত্মীয়-বিচ্ছ্দে 
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ইত্যাদি ঘটে। এরূপ শনি থাকিলে শূলরোগ, রবি থাকিলে রাজার প্রকোঁপে 
যদ্বণা, রাহু হইলে সর্ববস্হরণ, বিষজনিত বা চৌরাঁদি ভয় হইবে। 

২৩। যস্মাৎ দশমভে রাহুঃ পুণ্যতীর্ঘাটনং ভবে । 
তন্মাৎ কন্মীয় ভাগ্যক্ষগতাঃ শোভন-খেচরাঃ ॥ 

যে ভাব ব| গ্রহের দশমস্থানে রনি অবস্থান করেন তদ্ভাবাধিপতি বা 

গ্রহের দশাকাঁলে মন্ুষ্যের পুণ্যতীর্থে পর্যটন হয় ; যদ্দি উক্ত রাহু হইতে নবম, 

দশম বা একাদশে শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে হইবে, নচেৎ হইবে না। 

২৪। বিছ্যার্থ-ধন্ম-সৎকণ্মখ্যাতি-পৌরুষপিদ্ধয়ঃ। 

যতঃ পঞ্চমকামারিগতাঃ স্বোচ্চ শুভ গ্রহাঃ ॥ 

যে গ্রহ হইতে ৫ম, ৬ঠ ও ৭মস্থানে স্বক্ষেত্রগত গ্রহ, তুঙ্গগ্রহ বা শুভগ্রহ 
অবস্থ/ন করে, তাহাদের উভয় গ্রহের দশাস্তর্দশায় বিদ্যা, অর্থ, ধর্ম, সৎকর্ম, 
সুখ্যাতি ও পরাক্রম সহকারে কা্ধ্য সিদ্ধি হয়| 

২৫। গ্রহগণ প্রথম ও সপ্তম ভিন্ন পরম্পর পরস্পর হইতে বিযোড় ঘরে অব- 

স্থিত হইলে যদি গ্রহগণের পরম্পরের মিত্রতা থাকে এবং যষ্দি গ্রহদ্ধয় লগ্ন হইতে 

শুভভাবস্থ হয়--তাহা হইলে তাহাদের দশাস্তদ্দশায় মিত্রলাভ, রাঁজানুগ্রহ- 

প্রীপ্ি, মানসিক স্ফৃত্তি প্রতৃতি শুভফল হয়। যদি মিত্রতা না থাকে, তাহ! 

হইলে তাহাঁদের দশান্তর্দশায় বন্ধুবিরহ প্রস্তুতি মাঁনপিক কষ্টভোগ করিতে 

হয়। দ্শাধিপতি হইতে অন্তদ্দিশাধিপতি সপ্তমে থাকিলে য'দ গ্রহগণ পরস্পর 

শত্রু হয়, তাহ। হইলে পদচাতি, বিদেশগমন, শারীরিক কষ্ট ও স্বজন-বিরোধ 

হইয়৷ থকে । 
২৬। অন্তর্দশাপতি স্বাভাবিক পাঁপগ্রহ হইয়া দশাপতি হইতে তৃতীয় 

একাদশগত হইলে শুভফলদায়ী হয়। 

প্রত্যন্তর্দশাফল-বিচারণা | 
প্রত-ন্র্খ-ফন বিঠারের পবন্ধে উপদেশ এই যে, যেমন লগ্ন হইতে 

সাঁদশভাঁব বিচার করিতে হয়, দশাপতিকে তদ্রুপ লগ্রবৎ বিবেচনা করিয়। 

ত্রহা' হইতে ছাঁদশতাবের বিচার করিবে ও অন্তর্দশাপতিকে দশাপতিবৎ 
বিবেচনা করিয়া প্রত্যন্তর্ঘশার ফল নির্ণয় করিবে। 
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অথ মরণদশীদি-নিরূপণম্ । ( জ।তক-পারিজাতে ) 

পঞ্চম্যারদশ! মৃত্যুং দগ্যাঁৎ ষঠী গুরোদ শা । 
শনেশ্চতুর্থী মৃত্যুং স্তাদ্দশা রাহোস্ত পঞ্চমী ॥ ১ 

নীচারাতি বিমুড়স্য বিপৎ্প্রত্যরি-নৈধনাঃ| - 
দশ। দছ্যমূতিং তস্য পাপযুক্তা বিশেষতঃ ॥ ২ 

ত্রিভাগাংশ-পতিস্থিতগৃহ্ং শনৌ। 
তদীশ নবভীগন্ং গতে বা মরণং ভবেৎ ॥ ৩ 

রদ্ধে শ্বরে! রন্ধ যুক্তো রক্ধদৃষ্টঃ ধনেশ্বরঃ। 

রন্ধ1ধিপযুত্তশচৈব তথা লগ্রপতে রিপুঃ ॥ ৪ 

রঙ্ধশ্বরীতিশত্রশ্চ সপ্ুচ্ছিদ্রগ্রহাঃ স্বৃতাঁঃ | 

তেষাঁং মধ্যে বলী যন্ত্র তস্য দায়ে মৃতিং দেৎ ॥ ৫ 

লগ্বং পঞ্চহতঞ্চ মান্দিসহিতং প্রীণফুটম্ফুটং প্রাণিনাঁম্, 
চন্দ্রস্য ক্ফুটমষ্টকেন গুণিতং দেহং সমান্দিস্ফুটম্ ॥ ৬ 

সপ্তমং গুলিকস্ফুটং সহ দিবাঁনাথেন মৃত্যুর্বেত, 
তস্মাজ্জীবকলেবরৈক্য বিপুলে জাঁতশ্চিরং জীবতি ॥ ৭ 

জীবমৃত্া-তন্থুযোগ র।শিগোঁচরেণ রবিজে ধনক্ষয়ঃ | 
তল্রিকোঁণগৃহগেহথবা নৃণাং তন্নবাংশকযুতে মৃতিং বদেখ॥ ৮ 

ভাবত্রিকোণগে মন্দে ভাবনাশং বদেছ্ধঃ। 

ভাঁবাঁধিপতি-কোঁণে বা গুরৌ প্রাপ্তে মৃতির্ভবেৎ ॥ ৯ 

লগ্নার্ক-মান্বক্ফুট-যৌগরাশেরধীশ্বরো যগ্ভবনোপগন্ত। 

তদ্রাশিসংস্থে পুরুহতবন্দ্যে তথকোঁণগে বা মৃতিমেতি জাতিঃ ॥ ১০ 

শ্কুটে বিলগ্রনাথস্য বিশোঁধা যমকণ্টকম্। 

তদ্রাশিনবভাগস্ছে জীবে মৃত্যু নসংশয়ঃ ॥ ১১ 

মান্দিস্ফুটে ভানুম্থতং বিশোধ্য রাশ্তংশকোণে রবিজে মৃতিঃ স্যাৎ। 

পূমাদি পঞ্চঠহযোগরাশি-দ্রেক্কাণ-যাঁতেতর্কমূতে চ মৃত্যুঃ ॥ ১২ 
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মান্দিস্ফুটোদিতনধাংশগতেহমরেজ্যে তদ্বাদশংশসহিতে দিননাথস্থনৌ । 
দ্রেক্কণ কোণভবনে দিনপে চ মৃত্যুল্েন্দু মান্দিযুতভেহংশ গতোদয়ে স্যাৎ॥ ১৩ 

মান্দিস্ফুটযোগভাংশং নির্যাণমাঁসং প্রবদস্তি তজ জ্ঞাঃ। 
নির্যাণচন্দ্রে! গুলিকেন্দু যৌগে। লগ্নং বিলগ্ন।কর্থুতেন্দু যোগম্ ॥ ১৪ 

গুলিকং বরিশৃনু্চ গুণিত্বা নব সংখ্যয়া । 
উভয়োরৈক্য রাশ্তংশ গৃহকে রবিজে মৃতিঃ ॥ ১৫ 

 ষষ্ঠাবসান-রন্ধেশক্ষুটেক্য ভবনং গতে। 
তত্রিকোণোপগে বাপি বন্দে মৃত্যুভয়ং নৃণাম্ ॥ ১৬ 

নিত্যদশা | 

মস্থুষ্যজীবনে প্রত্যহ এক একটা গ্রহ আধিপত্য করিয়া থাকে, তাহাকে 
দৈনিক বা নিত্যদশ! কহে, তাহার নিয়ম নিয়ে বিবৃত হইতেছে। 

তিথি বারস্চ নক্ষত্রং স্বনক্ষত্রং সমাযুতং 
অষ্টাভিশ্চ হরেস্তাগং শেষে নিত্য দশাফলং ॥১ 

যে দিবসের দৈনিকদশা গণনা করিতে হইবে, সেই দিনের তিথি, বার ও 

নক্ষত্রের অঙ্ক ও যাহার দশ! গণনা করিতে হইবে, তাহার জন্মনক্ষত্রাঙ্ক এই চারি 

অঙ্ক একত্র যোগ করতঃ ৮ ছার! ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক ছারা ফল নির্ণয় 

করিতে হইবে ॥১ 

১ অবশিষ্ট থাকিলে সেই দিনে রবির দশা, ২ থাকিলে চন্দ্রের, ৩ মঙ্গলের, 
৪ বুধের, ৫ শনির, ৬ বৃহস্পতির, ৭ রানুর এবং ৮ থাকিলে শুক্রের দশ! হইবে। 

দশাফলং। সুধ্যোবিত্তবিনাশনং প্রকুরুতে ধন্মার্থসিদ্ধিং শশী ॥ 
তৌমঃ শস্ত্রবিঘাতনং প্রকুরুতে সোমাতুজঃ সম্পদং ॥২ 
মন্দোমন্দোমতিং গুরুশ্চ বিভবং রাঃ সদা বন্ধনং | 

শুক্রঃ সর্বসুখাবহং প্রকুরুতে গ্গাদিভির্ভাফিতং 1৩ 

গর্গাদি মুনিগণ বলিয়াছেন যে, নিত্যদ্রশায় যে দিন ববির দশ! হইবে সেই 
দিন অর্থনাশ হইবে; সেইরূপ চন্দ্রের দশা হইলে ধর্মার্থলাভ, মঙ্গলের দশা 



৪৭৮ জ্যোতিধ-গ্রভাকর । 

হইলে অন্ত্রাদি আঘাত, বুধের দশ! হইলে সম্পদ্ লাঁভ, শনির দশ! হইলে 
মনদবুদ্ধি, বৃহস্পতির দশ! হুইলে সম্পত্তি, রাহুর দশা হইলে বন্ধন, এবং 
শুক্রের দশ! হইলে নানাপ্রকার স্থথ সম্ভোগ হয় ॥ ২1৩ 

বিংশোত্তরী মতে। 

জন্মক্ষং বেদগুণিতং তিথিবার সমস্থিতং। 
নবভিশ্চ হরেন্ভাগং শেষে দিন দশাধিপাঃ ॥8 

ক্রমেণাঁধিপ| যথা ১--আ৷ চং ভু রা জী শংবুকেশু। 

জন্মনক্ষত্র *৪+ তিথি ও বাঁরাঙ্ক 
৯ 

১ অবশিষ্ট থকিলে রবি, ২ থাকিলে চন্দ্র, ৩ মঙ্গল, ৪ রাহু, ৫ বৃহস্পতি, 

৬ শনি, ৭ বুধ, ৮ কেতু ও ৯ থাঁকিলে শুক্রের দশা হইবে । 

ফপম্। রবৌ শোকৌহথব! ক্লেশচন্দ্রে শৌর্ধ্ং মনোগতং । 
শন্ত্রানলভয়ং ভৌমে রাহাবর্থক্য়োভবেত। 
গুরো দিন৷ ধিনে লক্গমীঃ সূর্ধ্যপুত্রে ধনক্ষয়ঃ। 
বৃধে পুণ্যক্রিয়ালাভঃ কেত কাঁধ্যবিনাশনং । 
শুক্রে দিনাধিপে শৌধ্যং লাভে বা পুণ্যসঞ্চয়ঃ ॥ 

(যে তিথিতে দিনদশ! গণন| কর| হইবে, সেই তিথির অস্তিত্বকল পর্য্যস্ত 
তদনুযাঁয়ী ফল হইবে, সে তিনি গত হইলে আর সেরূপ ফল হইবে না। পর 
তিথির ফল পুনরায় গণিতে হুইবে )। 

উপরোক্ত ছইটী উপায়ের মধ্যে যে কোন একটী ঘ্ারা মনুষ্যের প্রাত্যহিক 
গ্রহের দশ! নিরূপণ করিয়া ফলাফল জানা যায় । 



একাদশ অধাযায়। 

অথ যোটকবিচাঁরঃ | 

বর্ণো বশ্ুং তথা তার! যোনিশ্চ গ্রহমৈত্রকম্ । 
গণমৈত্রং তকুটঞ্চ নাড়ী চৈতে গুণাধিকাঃ ॥১ 

ইতি মুছূর্তচিস্তামণৌ । 

যোটক বিচার যথা )--বিবাহের পূর্বে বর ও কন্ঠার পরম্পরের জন্মরাশি, 
জন্মনক্ষত্র ও রাণ্ঠ।ধিপগ্রহ হইতে যে শুভাশুভ বিচার কর! যাঁয়, তাহাকেই 

যোটক বিচার কহে। উহা! অষ্টপ্রকারে বিভক্ত যথা,--বর্ণকূট, বশ্ঠকূট। 

তারাকুট, যোঁনিকূট, গ্রহমৈত্রী কুট, গণমৈত্রীকুট, বাঁশিকুট ও ত্রিনাড়ীকূট । বর 
ও কন্তার পরম্পর বর্ণের একতা বা মিত্রত। হইলে একগুণ ফল, তাহার সহিত 

বন্ততা যোগে দ্বিগুণ ফল, তারাশুদ্ধি যোগে ত্রিগুণ ফল, এইরূপ অষ্টএকারে শুভ 

হইলে দম্পতীর পূর্ণ শুভফল হইয়া থাকে । এই অষ্টপ্রকার কুটফল বিচারের 
নিয়ম যথাক্রমে নিয়ে লিখিত হইতেছে । 

আদৌ বর্ণকূটমৃ। 

ক্াত্র-বিট-শুদ্র-বিপ্রাঃ স্থ্যঃ ক্রমান্মেষাদী-রাশয়ঃ | 
তত্র বর্ণীধিক! কন্তা। নৈবোদ্বাহা! কদাচন ॥২ 

বর্ণজ্যে্ঠ। চ যা নারী বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্। 
বিবাহং যদি কুবরবাত তস্য ভর্তা বিনশ্যতি ॥৩ 

পূর্বের মেষাদি দ্বাদশ রাশির বর্ণ নিরূপিত হইয়াছে। শূত্রবর্ণ অপেক্ষা 
বৈশ্বর্ণ শেঠ, বৈষ্ঠাপেক্ষ! ক্ষত্রিয়বর্ণ শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়াপেক্ষা বিপ্রবর্ণ শ্রেষ্ঠ 

হয়। বরের বর্ণাপেক্ষ। কন্তাঁর বর্ণ শ্রেষ্ঠ হইলে সেই কন্যাকে কদাচ বিবাহ 

করিবে না। বর্ণশ্রেষ্ঠ৷ বন্যার সহিত বিবাহ হইলে ভর্তার নিধনাঁশঙ্কা, ( অথব| 



৪৮০ (জ্যোতিষ-প্রভাকর.। 

অন্বিধ অস্তভ হইয়! থাকে) পরম্কু দেই কন্ঠ। অতি মহৎকুলসস্ভুঁত। হইলেও 
পতিপরায়ণ| হয় না ॥ ২৩ 

অথ বশ্য-কুটমূ। 

দিপ্দবশগাঃ দর্বেব দিংহং বিহায় চতুষ্পদাঃ | 
সলিল-নিলয়৷ তক্ষ্যাঃ বশ্যাঃ সরীস্থপজাতয়ঃ ॥ 

 ম্বগপতিবশে তিষ্ঠস্তেতে বিহায় লরীস্থপান্। 
অকথিতগৃহেষুহাং বশ্যং জন“ব্যবহারতঃ ॥8 
এবং বশ্ুসমাযোগে দম্পত্যোঃ শপ্রীতিরুত্তম| | 
বশ্যাভাবেহপি দম্পত্যোরবিবাহঃ কলহপ্রদঃ ॥ ৫ 

বৈশ্তাকৃট যথা ১--মিথুন, কন্ঠা, তুলা, কুস্ত_ও ধনুর পূর্ববর্ধ, ইহার অন্যতম যদি 
বরের রাশি হয় এবং মেষ, বৃষ, কর্কট, বিছা, মকর, মীন ও ধনুর শেষার্ধ, ইহার 
অন্যতম যদি কন্ঠার রাশি হয়, তবে সেই কন্য| বরের বশীভূত হইয়া থাকে । 
আর যদি বরের সিংহরাশি হয় এবং কন্ঠার মেষ, বৃষ, মিথুন, কন্যা, তুলা, ধন্ছুঃ 
কুস্ত ও মকরের পূর্বার্দ, ইহার অন্যতম রাঁশি হয়, তাহা হইলে দেই কনা! 

পতির বশীভূতা৷ হইয়া থাঁকে। কিন্তু কর্কট, বিছা, মীন ও মকরের শেষার্ঘ, 
ইহার অন্যতম কন্যার রাশি হইলে, সেই কন্যা সিংহ্রাশি-বরের বশীতৃতা হয় 
না। কথিত নিয়মের বিপরীতে বিপরীত ফন বুঝিতে হইবে। যেমন মিথুন, 

তুল! ও কুস্ত, ইহার অন্যতম যদি কন্যার রাশি হয়, আর মেষ, বৃষ ও কর্কট, 

ইহার অন্যতম বরের রাশি হয়, তবে সেই পতি পত্তীকে বশীভূত করিতে 
পারে না, অথচ স্বয়ংই পত্সীর বশীভূত হয়। সিংহরাশি-কন্তা পৃতির পূর্ণ, 
বশীভূত হয় না, তাহার নিকট পতিকেই প্রায় পরাস্ত হইতে হয়। এত- 
দ্যতীত অন্যান্য যে সকল রাশির বহ্ঠাব্ঠ কথিত হইল 'না, সুধীগণ 'লোকাচার 
বশতঃ তাহাদিগের বশ্তাবন্ঠ বিচার করিবেন। যেমন বৃষের বশীভূত মেষরাশি, 
মকরের বশীভূত কর্কটরাশি ইত্যাদি । উল্লিখিত নিয়মে বর ও কন্ার রাঁশির - 
বাব বিচারে যদি কন্তা বরের বণ হয়, তবে বিবাহে শুভ ও পরম্পর, 

গ্রীতিলাভ হুইয়। থাকে, অন্যথায় কলহাঁদি হয় ॥ 81৫ 



একাদশ অধ্যাঁয়। ৪৮১ 

অথ তারা-কুটম্। 

বরক্ষণদপি কন্যক্ষৎ কন্যক্ষণদ্ বরভাবধি। 

পৃথগঙ্কেহতে শেষং ত্রিপঞ্চ'সপ্তভস্ত্রদৎৎ ॥ ৬ 
মুহ্র্ত-চিং। কন্যক্ষাদবরভং যাব কল্যাভং বরভাদপি। 

গণয়েননবভিঃ শেষে স্ত্রীষত্রি ভমসৎ স্মৃতম্ ॥ ৭ 
তারাঁকূট যথা ১--বরের জন্মনক্ষত্র হইতে কন্তাঁর নক্ষত্র পর্যন্ত গণনাঁয় যদি 

১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬, অষ্টম বা নবম ইহার অন্যতম হয়, তবে বিবাহে বরের তার! 

শুদ্ধ হইবে। ৯এর অধিক হইলে ৯ বাদ দিয়া উক্ত নিয়মে তারাশুদ্ধি নিরূ- 

পণ করিতে হয়। এইব্প কন্তার জন্মনক্ষত্র হইতে বরের নক্ষত্র পর্যন্ত গণনায়, 
কন্টার তাঁরাশুদ্ধি নিন্ধপ করিতে হয়। বর ও কন্তার পরম্পরেরঞ্ নক্ষত্র 
হইতে উভয়েরই তারাশুদ্ধির আবগ্তক। বরের নক্ষত্র হইতে কন্তার নক্ষত্র ও 

কন্/র নক্ষত্র হইতে বরের নক্ষত্র, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম, ইহার অন্ততম 
হইলে উভয়েরই তার! অশুদ্ধ হইঘ়। থাকে । যে স্থলে বরের নক্ষত্র হইতে গণনাঁয় 

কন্তার নক্ষত্র অশুভ তাঁর। হয়, সেই স্থলে কন্তার নক্ষত্র হইতে গণনাঁয় বরের 

তারা শুভ হইয়া থাকে, এবং যে স্থলে কন্তার নক্ষত্র হইতে গণনাঁয় বরের তারা 

শুদ্ধ হয়, সেই স্থলে বরের নক্গত্র হইতে গণনায় কন্তার তারা অশুভ হইয়। 

থাকে । উভয়ের নক্ষত্র হইতে উভয়ের পরস্পর তারাশুদ্ধির স্থল অল্প; অতএব 

বরের নক্ষত্র হইতে কন্তার নগত্র পর্য্যন্ত গণনায় বরের তাঁরা শুদ্ধিরই বিশেষ 

আবগ্তক দেখ যাইতেছে ॥ ৬1৭ 

শতভিষ। ও অশ্বিনীর ঘেউকযোনি | স্বাতী ও হস্তার মহিযযোনি। 

পূর্বভ|দ্রপদ ও ধনিষ্ঠার সিংহযোনি ।  ভরণী ও রেবতীর হস্তীযোনি। কৃত্তিক। 
ও পুষ্যার মেষযোন। পূর্বাযাঁঢ়া ও অবণার বানরযোনি। অভিজিৎ ও 

উত্তরাধাঢ়ার নকুলযৌনি। রোহিণী ও মুগশিরার সর্পযোনি । জ্ষ্া ও 

অন্থুরাঁধার হরিণযোনি। ভআর্র। ও মুলার কুক্কুরযেনি, উত্তরফন্তুনি ও উত্তর- 

ভাদ্রপদের গোযোনি। চিত্রা ও বিশাখার ব্যাঘ্যোনি। অশ্লেষ! ও পুনর্বস্থর 

বিড়ালযোনি এবং মঘ৷ ও পূর্ব্বন্তুনীর ইন্দুরযোনি। 
প্র--৬৯ 
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যোনি-বৈরতাকথনম্ | 

রত্ব-মাঃ।গো ব্যাপ্রং গজপিংহমশ্ব-মহিষং শৈনঞ্ বন্ররগম্ । 
বৈরং বানরমেষকঞ্চ স্থমহত্তদ্বদ্বিড়ীলোন্দুরম্ ॥ ৮ 
লোকানাং ব্যবহারতো হ্যদপি চ জ্ঞাত্ব। প্রযত্বাদিদম্। 

দম্পত্যোনূপ-ভূত্যয়ৌরপি সদা বর্/ং শুতস্তারঘথিভিঃ ॥৯ 
বৈরযোনি যথা ;১_গো ও ব্যাঘ্বঘোনির পরস্পর বৈরতা হয় । যদি বরের 

জন্মনক্ষত্র উত্তরফন্তুনী বা উত্তরভাদ্রপদ হয় এবং কন্তাঁর চিত্র! বা বিশাখা হর, 

তাহাতে গে। ও ব্যাপ্বযেনি-সুঁত কুফলে দম্পতির সুখ হয় না। তক্রপ 

হন্ডী ও সিংহযোনির পরম্পর বৈরতা; এবং অশ্ব ও মহিষযোনির, কুকুর ও 

হরিখযোৌনির; নকুল ও সর্পযেনির, বাঁনর ও মেষযোনির এবং বিড়াল ও 

ইন্দুরষ্ধোনির পরম্পর বৈরত] ঘটিয়া থাকে । বৈরযোনি যাহ! নিরূপিত হুইল, 
ইহ। ব্যতীত লোক-ব্যবহ।রান্থুনারে ঘোনি-৫বরত। জ্ঞাত হইয্ব» স্থধীগণ বর ও 

কন্তার, প্রভু ও সেবকের মঙ্গলের জন্য টবরযোনি পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৮৯ 

অথ যোনি-ফলমৃ। 

অত্রি। এক-যোনিধু সম্পত্তিদ্ম্পত্যোঃ সঙ্গমে সদা । 

ভিন-যোনিষু মধ্য। স্তাদরিভাবো ন চেত্তয়োঃ ॥ ১০ 

অস্যাপবা?মাহ । 

গ্গঃ।  যোনেরতাবে নোদ্বাহঃ কাধ্যঃ সতু বিয়োগদঃ। 

রাশি-বশ্যঞ্চ যদ্ত্তি কারয়েনতু দৌষভাগিতি । ১১ 

যোনি-ফল যথা ;--যদ্দি বর ও কন্ঠার একযোনি হয়, তবে সেই বিবাহে 

শুভ হুইয়৷ থাঁকে, আর ভিন্ন যোনি হইলে তাঁহার ফল মধ্যম, এবং বৈর- 

যোনির ফল অণ্ডভ। এই বিষয়ে গর্মুনি বলেন, গ্রীতিযোনির অভাবে অর্থাৎ 
বৈরযোনিতে কদাচ বিবাহ করিবে না, কারণ ভাহাতে নিধনাশঙ্কা ; কিন্তু যদি 

কন্তার রাশি বরের বণ্ত হয়, তাহা হইলে বৈরযোনি বিবাহে (তাদবশ) দোষ 

হইৰে না। প্রাচীনকালে প্রভু ও ভূত্যের পরস্পর উক্ত নিয়মে নক্ষত্রযোনি বিচার 
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পূর্ববক ভৃত্য রক্ষিত হইত, যেহেতু এরূপ ত্ৃত্যই বস্ঠ হইয়া থাকে ও তাহা 
বারা কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় না ॥ ১০।১১ 

অথ গ্রহমৈত্র-কুটমূ | 

কশ্তুপঃ ৷ দম্পত্যোম হতী গ্রীতি গ্রহ-মৈত্র্যাং সমে সমা। 

বৈরে বৈরত্বমাপ্মোতি তয়োরেকাধিপে শুতম্ ॥ ১২ 

অন্তাপবাদমাহর্হননারদীরে | 

একাদশে তৃতীয়ে চ দশমে চ চতুর্থকে। 
গ্রহমৈত্রীং বিনা কুর্্যাদ্ুভয়োঃ সমসগ্ডকে ॥ ১৩ 

 গ্রহ-মৈত্রকুট যথা ১- পুর্বে গ্রহগণের যে নৈসর্গিক মিত্র সম ও শক্র কথিত্ত 

হইয়াছে, তদনুসারে বর কন্তার রাশ্ঠাধিপ গ্রহের যদি পরম্পর মিত্রতাঁ থাকে, 

তাঁহা হইলে সেই বিবাহে উভয়ের পরম স্খাঁনন্দ উপভোগ হয়। সম হইলে 

ম্ধাম গ্রীতি এবং বৈরতা৷ হইলে পরম্পর শত্রুতা ও কলহাদি হইয়া থাঁকে। 

বর ও কন্তার রাশ্তধিপের মিত্রতা বোগে ধেরুপ. সুফল হয়, উভয়ের রাশ্তধিপ 

গ্রহ এক হইলেও তজপ ফল হইনা| খাকে। বৃহন্ারদীয়ে উক্ত হইয়াছে যে, 
বর ও কন্তার রাশি যদি পরম্পর তৃতীয় 'ও একাদশ, চতুর্থ ও দশম, এবং সম. 
সপ্তক (যেমন কন্ায় মীনে) হয়, তাহা হইলে বাশ্তধিপের শত্রুতা থাকিলেও 
বিবাহে শুভ হইয়া থকে ॥ ১২১৩ 

অথ গণ-ফলমৃ। 

স্বজাতো পরম৷ প্রীতিমধধ্যম! দেবমানুষে ॥ 
দেবাস্থুরে বৈরতা চ মৃত্যুমণনুষ-রাক্ষসে ॥ ১৪ 
রাক্ষসী চ যদ কন্য: মানুষশ্চ বরো ভবেৎ। 

তদা! মৃত্যুনদূরশ্থে। নিদ্ধনত্বমথাপি বা ॥ ১৫ 

গণফল যথ! ;১--বর কন্া উভয়েরই যর্দি এক গণ হয়, তবে দম্পতীর 
দাম্পত্য-সুখ উত্তম হয়। দেবগণ € নরগণে মধ্যমুখ 5 দেবগণ ও রাক্ষস- 
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গণে বৈরতা (কোনমতে অল্পস্থথ ) অর্থাৎ কলহাদি এবং নরগণ ও রাক্ষপগণে 

উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হইয়া! থাকে ॥ ১৪ 
জ্যোঁতিস্তত্বে উক্ত হইয়াছে *যে, বরের নরগণ ও কন্তার রাঁক্ষদগণ হইলে 

বরের মৃত্যু অথবা নির্ধনতা হইয়া থাঁকে ॥ ১৫ 

অন্যাপবাঁদমাঁহ | 

গর্গঃ। রক্ষৌগণো দা পুংসাং কুমারী নৃগণো! ভবে । 
সন্ত-কুটং খগপ্রীতিধোনি-শুদ্ধিঃ শুভভ্তদা ॥১৬ 

বশিষ্ঠঃ। গ্রহমৈত্রী রাশিবশ্যং সন্তকুটম্ ভবেদ্যদি । 
জদৃগণাভাবজনিতো। দোষঃ কোহপি ন বিষ্ভতে ॥ ১৭ 

এই বিষয়ে গর্গমুনি বলেন, বরের রাক্ষসগণ ও কন্যার নরগণ হইলেও, 

সন্ভকূট অর্থ;ৎ যদি রাঁজযোটক মেলক হয় এবং পরম্পরের রাশাধিপতির 

মিত্রত|, রাশিবশ্ত ও মিত্রযোনি হয, ওবে সেই বিবাহে কোন দোষ না হইয়া 

শুভ হইয়া থাকে। বশিষ্ঠমুনি বলেন, কন্তার র1শসগন ও বরের নরগণ, 
এইরূপ স্থলেও যদ্দি রাঁজযে।টক, গ্রহটৈত্রী, রাশিবশ্য, যোনিশুদ্ধি ও ধর্ণশুদ্ধি 
ইত্যাদি শুভযোগ হয়, তবে সেই রাক্ষসগণা কন্তার বিবাহে দোষ 

হইবে না ॥ ১৬১৭ ূ | 

অথ ভকুটম্ ব] রাশিকুটমূ 
একপ্রাশো চ দম্পত্যোঃ শুভং স্যাৎ সম-সপ্তকে । 

চতুর্থ-দশকে চেব তৃতীয়ৈকাঁদশে তথা ॥ ১৮ 

রাজ-বোটক-প্রশংস]। 
ন রাজযোগে গ্রহবৈরিতা চ ন তারাশুদ্ধির্ন গণত্রয়ং স্তাহ। 
ন নাড়ীদোষেো ন চ ব্ণছুতিগর্গাদয়স্তে মুনয়ো বদস্তি ॥ ১৯ 

রাঁশিকুট যথ1)--বর ও কন্তার যদি একরাশি হয়, অথবা পরস্পর সম- 
সপ্তকে (যেমন বৃষ বৃশ্চিক ) হয়, বাঁ পরস্পর চতুর্থ দশম ( যেমন তুলা 

কর্কটে )হয়; অথব৷ পরস্পর তৃতীর এক|দ্রশ হয়, তাহা হইলে রাজযোট ক 

মেলক হইয়া থাকে, এই র1জযোট বসমেলক সর্বশ্রেষ্ঠ । বর ও কন্তার রাজ- 
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যে/টক মেলক হইয়! যদি তাঁহার সহিত গ্রহমৈত্র, বর্ণ, গণ, যোনি ও তারা" 

শুদ্ধ হয়, তবে দাম্পত্য স্থখের পরাকাষ্ঠ। সাধিত হইয়। থাকে এবং দম্পতীর 

ভাগ্যবুদ্ধি, নিরোগিতা। ও সুখৈশ্বর্ধযাদি-ভোগ ইত্য।দি শুভ ফল হয় ॥ ১৯ 

রাজমার্ডণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, গর্াদি মুনিগণ বলেন, বর ও ধন্তাঁর রাঁজ- 
যোটক মেলক হইয়া, যদি উভয়ের রাগ্তধিপের শক্রতা থাকে, বাঁ বরের নক্ষত্র 

হইতে কন্তার নক্ষত্র গণনায় বিপদ, প্রত্যরি বাঁ তাঁরা হয় বা উভয়ের মধ্যে 
একের রাক্ষপগণ ও অন্তের নরগণ হয় বা নাড়ী নক্ষত্রে বেধ হয়, কিন্বা কন্যা 

বর্ণশ্রেষ্টা হয়, তাহ1 হইলে রাঁজযোটকের শুভ শক্তিগ্রভাবে এ অকল দোষ 
ন্ট হইয়। থাকে ॥ ২০ 

দম্পতিমিলন চক্র | 

কন্যার বাশি 

বরেররাশি রাজযোটক মিন (উত্তমমিলন্মধ্যমমিলন! অধমমিলন 

মেধ | পা মি, কক, মকু ধ, মী ঃ বি বৃ সিং, ক, তু 

বুষ বৃ, কর্ক, সিং বি, কু, মী ম্, মে মি, ক,ধ 

মিথুন | মি, সিং, ক, মী,মে | কুঁবু | মু. | কর্ক, তু, বি, ধ 
কর্কট কর্ক, ক, তু, মঃ মে» বৃ মী, মি] ধ পিং, বি মি 

সিংহ 1 সিংহ, তু, বি, বৃ, মি মেকর্ক! মী ক, ধ, ম,কু 

কন্যা | ক, বি, ধ, মী, মি, কর্ক বু,পিং। কু ূ তুম, মে 

তুল! তু, ধ, ম, কর্ক, সিং মিখকি। বু মে, বি, কু, মী 

বিছা | বিন, কু,বুসিংংক | কর্ক,তু | মে মি, ধ, মী 

ধু ধ, কু, মী, ক, তু সিং, ঢা কর্ক  যে,বু, মি, ম 

মকর | ম, মী, মে, কর্ক, তু, বি | ক মি বু সিং, কু 

কুস্ত | কু, মে, বু, বি, ধ ] টা ক মি, কর্ক, সিং মী 
মীন | মী, বৃ মি, ক, ধ, ম ূ বি,কু] সিং ূ মে, কর্ক, তু 



£৮৬ জ্যোতিষ-গ্রভাঁকর । 

বিষম-সপ্তকে দোষমাহ। 

যোটকে সপ্তকে মেষ-তুলে যুগ্ম হয়ৌ তথ।। 
সিংহ-ঘটে সদ! বজ্জো) মৃতিং তত্রাব্রবীচ্ছিবঃ ॥২১ 

বিষম সপ্তক যথা! --বর ও কন্তার রাশি যদি মেষ ও তুলা, মিখুন ও ধন্ধ 

এবং সিংহ ও কুস্ত ইত্যাদি বিষম-সপ্তক হর, তবে সেই বিবাহে মৃত্যুর 

আশঙ্কা; অতএব উহা যত্তপুর্ধক পরিত্যাগ করিবে ॥ ২১ 

বিবাহে ষড়উকাদিদোষ-কথনমৃ। 
ষট্কাষ্টকে নিধনতাং সমুপৈতি নারী 
দ্িদ্বাদশে চ নিয়তং ধনহীনতাঞ্চ। 

পাণিগ্রহে। যদি ভবেন্নব-পঞ্চকর্র্ণে 
সন্তানহানিমতুপাং মুনয়ো৷ বদন্তি ॥ ২২ 

বিবাহে ফড়ষ্টক-দোঁধ যথ। ১-বর ও কন্তার রাশি যদি পরম্পর ষষ্ঠ ও 
অষ্টম হয়, তবে সেই বিবাহে কন্তাঁর মৃত্যু আশঙ্কা! । আর দ্বিতীয়শ্বাদশ হইলে 
ধন-হীনতা এবং নবম-পঞ্চমে সন্তানহানি হইয়া থাকে ॥ ২২ 

মিত্র-ষড়ষ্টকমাঁহ । 
মকর-সমেতং মিথুনং কন্তা-কলসৌ মৃগেন্দ্র-মীনৌ চ। 
বৃষভ.তুলে অলি'মেযৌ কর্কট ধনুষী চ মিত্রবিধো ॥ ২৩ 

মিত্র-ড়ষ্টক যথ| .বর ও কন্তার রাশি যদি মকর ও মিথুন, কন্তা 

ও কুস্ত, সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বিছা ও মেষ এবং কর্কট ও ধন্ুঃ ইহার 

অন্যতম হয়, তবে ( ঁ  সকল রাশিছয়ের অধিপতির মিত্রতা থাক] হেতু ) মিত্র. 

ষড়্টক হইয়া থাকে । মিত্রষড়ষ্টকে বিবাহ বিশেষ বিপদ্জনক নহে ? উহাতে 

কলহাঁদি হইয়! থাকে মাত্র ॥ ২৩ ূ 

মিত্র-যড়উকন্ত বর্জতা কথনমৃ। 
যদি কন্যাঞ্টমে ভর্তাঃ ভর্ত ঃ ষ্ঠ চ বন্যকা। 

ষড়ষ্টকং বিজ্গানীয়াদ্ বর্জিত ভ্রিদশৈরপি ॥ ২৪ 



একাদশ অধ্যাঁয়। 8৮৭ 

মিত্র-বড়ষ্টক স্থলেও কিরূপ: মিত্রষডষ্টক অব্ঠ ত্যজা, তাহ! লিখিত হই- 
তেছে। যদি কন্তার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম হয় ও বরের রাশি হইতে 
কন্তার রাশি ষষ্ঠ হয়, এরূপ স্থলে উভয়ের রাগুধিপের মিত্রতা থাকিলেও, 

সেই বিবাহ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৪ 

মিভ্রধড়ষ্টকাঁদে। বিপতা রদি-বর্জনমূ । 
মিত্রাদি-যোগোহপি ষড়ষ্টরকাদৌ তার। বিপৎ্-প্রত্যরি-নৈধনাখ্যাঃ। 

বর্জ্য।-বিবাহে পুরুষোড়তে হি শ্রীতিঃ পর জন্মস্থিতারকাস্থ ॥ ২৫ 
মিত্র-যড়ষ্টক স্থলে তাঁরাশুদ্ধির আঁবশ্তকতা ১--মিত্র যড়ষ্টরক মেলকে 

বিবাহ বিশেষ বিপদজনক নহে বলিয়। বিবাহ হইতে পারে, বিস্ত বরের 
নক্ষত্র হইতে গণনায় কন্তার নক্ষত্র যদি বিপদ, প্রত্যরি ব| বুধ, ইহার অন্ততম 

তাঁরা হয়, তবে বিবাহ কদাঁচ দিবে না। আর জন্মতার! (ও সম্পদ, ক্ষেম, 

সাধক, মিত্র ও পরমমিত্র তারা ) হইলে বিবাহ শুভ হয় ॥ ২৫ 

অরি-যড়ষ্টকমাহ। 
মকরঃ করিকুল-রিপুণ! কন্যা মেষেণ সহ বষস্তুলয়া। 
কার্ক-ঘটে বৃষ'ধনুষী বৃশ্চিক-মিথুনৌ চারিবিধো ॥ ২৬ 

আঁর-ফড়্টক যথ|;১--বর ও কন্তার রাশি যদি মকর ও সিংভ, কন্ত। 

ও মেষ, মীন ও তুলা, কর্কট ও কুন্ত, বৃষ ও ধন্ুঃ এবং বিছা! ও মিথুন ইহার 
অন্যতম হয়, তৰে (উক্ত রাঁশ্তাধিপের শক্রতা হেতু ) অরি-যড়ষ্টক হইয়া থাকে । 
অরিষড়ষ্টকে বিবাহ নিরতই পরিত্যজা ॥ ২৬ 

ঘি-দ্বাদশ-মেলকম্ । 

ছবি দ্বাদশে ধনগুহে ধনহা চ কন্যা । 

রিপফেস্থিতা ধনবতী পতিবল্লভা চ ॥ ২৭ 
দি-াদশ মেলক যথ! )১--ম্পতির রাশি দ্বিতীয় ও দ্বাদশ হইলে 

তাহাকে হি-ঘাদশ মেলক কহে। বরের রাশি হইতে যাঁদ কন্তার রাশি ছিতীয় 

হয়, তবে সেই কন্তা ধননাশিনী এবং দ্বাদশ হইলে ধনবতী ও পততিপ্রিয়। হয়। 

এই দ্বি্ধাদশ মিলন ছুই প্রকার "অরি দিশ্ঘাদশ” ও “মিত্র ঘবি-ছবাদশ” ॥ ২৭ 



৪৮৮ জ্যোন্তিষ-প্রভাঁকর । 

নবপঞ্চকাদৌ প্রতিপ্রবাহ। 
পুংসো গৃহাৎ্ সৃতগৃহে সুতহ। চ কন্যা । 

ধন্মেস্থিত৷ স্ুতবতী পতিবল্লভ৷ চ। 

গুংসো গুহাদ্ ধনগুহে ধনহা চ কন্য|। 
রিপফে স্থিতা ধনবতী পতিবল্পভা চ ॥ ২৮ 

২ নব পঞ্চকাঁদি দেষের প্রতিপ্রপব যখ।)১-_বরের রাশি হইতে কন্ঠ।র 

রাশি পঞ্চম হইলে, সেই কন্যা মৃতবৎস! হয়; কিন্তু নবম হইলে ( অথবা 

কন্ঠার রাশি হইতে বরের রাঁশি পঞ্চম হইলে) পুত্রবতী ও পতিবল্পভা হইয়া 

থাকে । আর বরের রাশি হইতে কন্তার রাশি দ্বিতীয় হইলে সেই কণ্ঠা ধন- 

হীনা হয়ঃ কিন্তু দ্বাদশ হইলে (অথবা কন্তার রাশি হইতে বরের রাশি দ্বিতীয় 
হইলে ) ধনবতী ও পতিবল্লভা হয় ॥ ২৮ 

ষড়উকাদে' প্রতিপ্রসবমাহ। 
সৌহগ্ে হ্যভয়োর্ঘয়োরপি তয়োরেকাধিপত্যেপি চ। 
তার। যষ্ঠ-স্ুমিত্র-মিত্র জনন-ক্ষেমাথ সম্পদ্ যদি ॥ 
ষটকাষ্টে নব-পঞ্চমে ব্যয়ধনে যোগেহপি পুংযোধিতোঃ। 
প্ীত্যাুঃ ুখবৃদ্ধি-পুষ্টিজনকঃ কার্যে বিবাহত্তদা ॥ ২৯ 
ষড়্রপশদি দোষের প্রতিপ্রসব য্থা)বর ও কন্যার রাশ্যধিপ গ্রহ- 

দ্বয়ের যদি মিত্রতা থাকে, বাঁ উভয়ের রাশ্য ধপ গ্রহ এক হম এবং বরের 

নক্ষত্র হতে কন্তার নক্ষত্র গণনায় তারাশুদ্ধ হয় ও কন্তার রাঁশি বরের 

রাশির বশ্য হয়; (এবং কন্তার বাল-টবধব্য, অনপত্যতাঃ অল্লাযুঃ প্রত্ৃতি 

যোগ না থাকে ) তবে ড়ষ্টক, নব-পঞ্চক ও দ্ি-দ্বাদশ-যৌগেও বিবাহ হইতে 

পারে এবং তাহাতে দম্পতীর প্রীতি, আয়ুঃ, সুখ-বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয় ॥ ২৯ 

দম্পত্যোরেকরাশি-নক্ষত্র-যোৌগে বিশেষ ফলমূ। 
একক্ষ। চ যদা কন্য। রাশ্যেক। চ যদ। ভবে । 

ধনপুত্রবতী নারী ভর্তা চ চিরজীবকঃ ॥ ৩০ 



একাদশ অধ্যায় । ৪৮৯ 

নক্ষত্রমেকং যদি ভিন্নরাশির্ন দম্পতী তত্র স্থখং লভেতাম্। 

বিভিন্নমৃক্ষং যদি চৈকরাশিস্তদা! বিবাহঃ শুভ-সৌধখ্যদায়ী ॥৩১ 

এক নক্ষত্র ও এক রাশি-যে(গে বিশেষ ফল যথা;-যদি বর ও কন্তার 
এক নক্ষত্র হইয়! এক রশি হয়, (অথচ কন্তাঁর ঝাল-বৈধব্য, ধন-নাশ ও পুক্স- 
নাশ-যোগ না থাকে) তবে সেই বিবাহে কন্ত। ধনবতী ও পুত্রবতী হয় এবং 
তাহার ভর্তা! সুদীর্ঘজীবী হইয়া থাকে ॥ ৩০ 

বর ও কন্যার এক নক্ষত্র হইয় যদি ভিন্নরাশি হয়, তবে সেই বিবাছে, 

দম্পতীর সুখাদি হয় না। কিন্তু বিভিন্ন নক্ষত্র হইয়া যদি এক রাশি হয়, তাহাতে 
সুবৈশ্বয্যাদি হইয়। থাকে ॥ ৩১ 

অথ নাড়ী-কুটমূৃ। 

স্বরোদয়ে । অশ্বিন্যা দি-লিখেচ্চক্রং সর্প।কারং ত্রিনাড়িকমূ। 
অত্র বেধ বশাজ.ভ্ঞয়ং বিঝ্হাদে শুভা শুভম্ ॥৩২ 

ত্রিনাড়ী-বেধনক্ষত্রমশ্রিন্টার্্া যুগোত্তরাঃ | 

হস্তেন্্রমূল-বারুণ্যঃ পূর্্বভাদ্রপদাস্তথ। ॥ ৩৩ 

যাম্যঃ সৌম্যে। গুরুযেণনিশ্চিতরা মিত্রলাহবয়ম্। 
ধনিষ্ঠা চোত্তরাভদ্র! মধ্যনাড়ী ব্যবস্থিতা ॥ ৩৪ 

কৃত্তিক! রোহিণী সপ! মঘ। স্বাতী বিশাখকঃ । 
উত্তরা শ্রবণ। পৌ পৃষ্ঠনাড়ী ব্যবস্থিতা ॥ ৩৫ 

 একনাড়ীস্থ-ধিষ্ট্যানি মুবর-কন্যয়োঃ | 
তদা৷ বেধং বিজানীয়াদ্ গুবর্বাদিষু ততৈব চ ॥ ৩৬ 

একনাড়ী স্থিতা যত্র গুরুমন্ত্রণ্চ দেবভ1। 
তন্ত্র দেষং রুজং স্ৃত্যুং ক্রমেণ ফলমাদিশেৎ ॥ ৩৭ 

্রণস্টং জন্মভং যস্য তদ্য নামক্ষতা। বিধেৎ। 

ঘয়োজন্ম-ভয়োবেধে ন কর্তব্যং কদাচন ॥ ৩৮. 

প্র ৬২ 



৪৯০ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ছারা তিনটা 

নক্ষত্রাঙ্ক বিশিষ্ট পার্শস্থ চক্র সদৃশ একটী চক্র অঙ্কিত করিয়! 
তাহাতে নিয়লিখিত নিয়মে নক্ষত্র বিন্ত/স করিয়া বেধ অনু- 

সারে শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। অশ্বিনী, আরা, পুনর্বনু, 

উত্তরফ্তুণী, হস্তা, জোঃ্ঠা, মূলা, শতভিষ। ও পূর্ববভীদ্রপদ, এই 
' নয়টী আগ্যনাড়ী ব ক্রোড়নাড়ী-নক্ষত্র। ভরণী, মুগশিরা, 

পুষ্যা, পূর্ববফল্তুণী, চিত্রা, অনুরাধা, পূর্ববাধাঁ়া, ধনিঠ। ও উত্তর- 
তাদ্রপদ এই নয়টা মধ্যনাঁড়ী-নক্ষত্র । কুত্তিকা, রোহিণী, অশ্নেধা, |: 

মঘা, শ্বাতী, বিশাখা, উত্তরাঁষাঢা, শ্রবণ। ও রেবতী এই নয়টা 

পৃষ্টনাড়ী-নক্ষত্র। বর ও কন্যা উভয়ের জন্মনক্ষত্র যদি এক 

নাঁড়ীস্থ হয়, তবে নাড়ীবেধ হইয়া থাঁকে। নাড়ীবেধে বিবাহ 

পরিত্যজ্য । দীক্ষা-গ্রহণ স্থলেও এই নাড়ীবেধ অবন্ঠ বিচার্যয। 

গুরু ও শিষ্যের জন্মনক্ষত্র এক নাড়ীস্ হইলে, গুরু শিষ্যে 
বিরোধ, শিষ্যের নক্ষত্র ও মস্ত্রের নক্ষত্র একনাড়ীস্ হইলে শিষ্যের 

রোগ এবং ইঞ্টদেবতার নক্ষত্র ও শিষ্যের নক্ষত্র এক ন|ড়ীস্থ হইলে 
শিষ্যের মৃত্যু হইয়া থাঁকে ॥ ৩২-৩৮ 

নাড়ীবেধ-ফলম্ । 
প্রাঙনাড্য। বেধতো ভর্ত। মধ্যনাড়্যোভয়স্তথা । 

পৃষ্ঠনাড়ীবেধে কন্য। অিয়তে নাত্র সংশরঃ11৩৯ 
তম্মান্নারী সদ] ত্যজ্য। দূম্পত্যোঃ শুভমিচ্ছত। | 

একরাম্টাদি-যোগেতু নাড়ী-দোষে। ন বিদ্বাতে ॥ ৪০ 
নাঁড়ীবেধের ফল যথা বর ও কন্ত। উভয়ের জন্মনক্ষত্র যদি আগ্ভ- 

নাড়ীস্থ হয়, তবে বরের নিধনাশস্ক। ) মধ্যনাড়ীস্থ হইলে উভয়েরই নিধনা- 
শঙ্কা) এবং পৃষ্ঠনাড়ীন্থ হইলে কন্ত!র মৃত্যু হইয়া থাঁকে। অতএব নাড়ী- 
বেধে কদাচি বিবাহ দিবে না। কিন্তু ধদি বর ও কন্তার একরাশি বা 
রাঁজ-যোটকাদি' শুভ মেলক হয়, তবে নাঁড়ীবেধে বিবাহ .হইতে পারে, 
ভাহাতে অণগুভ হয় না ॥ ৩৯৪০ 



একাদশ অধ্যায় | ৪৯১ 

নাঁড়ীবেধ-প্রতিপ্রসবমাহ। 

শ্রীপতিঃ। সুহ্ৃদেকাধিপ যোগে তীরা-বলে বশারাশো বা 
অপি নাড্যাদি-বিরোধে ভবতি বিবাহো। হিতার্থায় ॥ ৪, 

নাঁড়ীবেধের প্রতিপ্রসব যথা )- গ্রীপতি বলেন, বর ও কন্ঠ|র রাশ্- 

ধিপের যদি মিত্রতা থাকে, অথবা উভয়ের রাশ্তরধিপ এক হয়, এবং বরের 

তারাগুদ্ধি ও বগ্ঠরাশি হয়, তাঁহা হইলে নাঁড়ীবেধে বিবাহ দেওয়৷ যাঁর, 

তাহাতে অশুভ হয় না ॥ ৪১ 

দরা-প্রশংসা-পরীক্ষা চ। 

স্থতৌ। ধর্মীর্থকাম-মোক্ষাণাং দারাঃ সম্প্রাপ্তি-হেতবঃ। 

পরিক্ষ্ান্তে প্রাযত্তেন পূর্ববমেব করগ্রহাৎ ॥ ৪২ 

দারা- প্রশংসা ও পরীক্ষা; সহধর্মিণী সাধবী স্ত্রী, ধর্ম, অর্থ কাম ও 
মোক্ষ চতুর্বর্গফল-গ্রাণ্তির হেতু হয়, অতএব বিবাহের পূর্বে যত্বের 

সহিত পরীঙ্গ! করিয়া বিবাহ করিবে। যে কন্যার বাঁল-বৈধব্য, ধননাঁশ, 

পুক্রনাশ, অল্লাু ও অনপত্যনতা প্রভৃতি যোগ থাকে, সে কন্তা সর্বতো- 

ভাবে বজ্জনীয়। ॥ ৪২ 



দ্বাদশ অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছেদ | 

স্রীজাতকম্। 

যদ্যফলং নরভবে ক্ষমমঙ্গনানাম্ 
তত্তদ্বদে পতিষু বা সফলং বিধেয়ম্। 

_তাসান্ত ভর্তমরণং নি্ধিনে বপুস্ত 

লগ্নেন্দুগং শুভগতাস্তময়ে পতিশ্চ ॥ ১ 

পুরুষের জন্মকাঁলে গ্রহ-সন্নিবেশাদি দ্বারা যেরূপ কোঠীর ফল নির্ণীত 

হইয়া থাঁকে, স্ত্রীদিগের কোঠীর ফলও সেইরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। 
পতাকী আদি বিষ্টি ও যড়বর্ণ নির্ণয় সম্বন্ষেও একই নিয়ম। শ্ত্রীজাতির 

কোগ্ঠীতে যে সকল বিষয়ের পুরুষের কোণী হইতে পার্থক্য আছে, তাহাই এই 
অধ্যায়ে প্রকটিত হইবে। কোঠীর যে সকল ফল স্ত্রীর্দিগের সম্ভবিতে 

পারে, সেই সকল স্ত্রীর সম্বন্ধে ঘটবে, তস্ভিন্ন ফল সকল সেই ্ত্রীর পতিতে 

বর্তিয়! থাকে । স্ত্রীর কো্ঠীতে অষ্টম স্থানে স্বামীর মরণ বিবেচনা করিবে। 
লগ্ন ও চন্ত্র বারা স্ত্রীর শারীরিক শুভ।শুভ ফল এবং ঈপ্তম স্থানে পতির 

গুভাগুভ স্থির করিবে ॥ ১ 

অথ লগ্রফলমূ । 

মেযোদয়ে সত্যপরা নৃশংসা নারী ভবেৎ ক্রোধগতা৷ সদৈব। 
শ্লেকসাধিকা নিুরবাক্প্রযুক্তা সদ1 নিরুত্ত। নিজবন্ধুবর্গে ॥ ২ 

যে রমণী মেষলগ্নে জন্মগ্রহণ করে, সে সত্যপরায়ণা, নিষ্ঠুর, ক্রোধ- 



দ্বাদশ অধ্যায় । ৪৯৩ 

ন্বতা, শ্কেম্সাধিক-ধাতুবিশিষ্টা, কর্কশবাক্যযুক্তা এবং সর্বদা রা বন্ধুবর্ের 
প্রতি অন্ুরক্তা হয় ॥ ২ 

বুষোদয়ে শস্তরতা! মনোজ্ঞ! বিনীতচেষ্টা পতিবল্লভ| চ। 

নারী তবে সর্র্বকালামু দক্ষ স্ববর্গরক্তা পতিবাক্যনিষ্ঠা ॥ ৩ 

বুষলগ্জে যে রমণীর জন্ম হয়, দে রমণী শশ্তানুরক্তা, মনোহারিণী, বিনীতা, 
পতিপ্রিয়» সর্বপ্রকার শিক্পবিগ্ভায় নিপুণা, স্বীয় বন্ধুবর্গে অন্ুরক্তা এবং * 

পতির আজ্ঞ! পালনকারিণী হইয়া থাকে ॥ ৩ 

তৃতীয়লগ্নেহতিকঠোরবাক্যা স্ত্রীকামসক্ত। গুণবর্জি তা চ। 

সদা নৃশংস! কফবাতযুক্তা মহাব্যয়া ক্রুরবিচেষ্টিত। চ॥ ৪ 

মিথুন লগ্রজীতা রমণী অতিশয় কর্কশভাঁষিণী, কামসক্তা, গুণবর্জিতা, 
গিষ্ুরা, কফবাঁতিধাতু-বিশিষ্টা, অতি ব্যয়শীলা এবং ভ্রুর কার্যে চেষ্টান্বিত। 
হইয়া থাকে ॥ ৪ | 

লগ্নে কুলীরে চ তবেৎ প্রসূতা নারী স্ৃরূপার্থনয়ৈঃ সমেত|। 
ব্ধুপ্রিয়। সাধুন্থশীলদক্ষা প্রভাখিতা সাধুস্্খৈঃ সমেত ॥ ৫ 

কর্কটলগ্রে জন্মগ্রহণ করিলে রমণী রূপবতী, অর্থযুক্তা, গুণবভী, বন্ধু" 

প্রিয়া, সচ্চরিত্রসম্পন্না, কার্য্যদক্গা, দীপ্তিশ/লিনী এবং পবিভ্রম্থথভোগিণী 
হইয়া থাকে ॥ ৫ 

সিংহস্থ লগ্নে বনিতাতিতীক্ষা। ভবেৎ কফাঢ্য। কলহপ্রিয়া চ। 

নানামিষৈদু্ট-শরী র-গাত্র। পরোপকারেহতিরত। সদৈব ॥ ৬ 

সিংহলগ্রজাত। নারী অতিশয় উগ্রস্বভাবা, কফধাতু-বিশিষ্টা,। কলহ- 
প্রিয়া, নান! মাংসাদি ভক্ষণে কর্কশদেহ-বিশিষ্টা এবং সদ। পরোপকাররতা 

হইয়া! থাকে ॥ ৬ 

কন্ঠোদয়ে ৷ বনিতাভিজাতা সৌভাগ্যসৌখ্যে সহিত হিতা। চ। 
ভবেত স্থববর্গী বন্ধরন্মরক্ত। জিতেক্দ্রিয়া সর্ব্বকালাস্থ দক্ষা || ৭ 
কন্ঠালগ্রজাঙা রমণী সৌভাগাবতী, অ্রিত্রযুক্তা, সাধু-জ্ঞাতি-কুটুঙযুক্তা, 
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ক্তকারিনীধর্ান্তুরক্তা, জিতেক্দ্রিয়া এবং সর্ব প্রকার শিল্পকর্শ-নিপুণা 

হইবে। 

তুলম্ত লগ্নে চিরকালকৃত্যা ভবেৎ স্ুমন্দ৷ প্রথয়েন হীন । 
স্থগবির্বত৷ ক্ষান্তিবিবজ্জিতা! চ তৃষ্ণাধিকা নীতিবিবজ্ধিতা চ ॥৮ 
যে নারী তুল/লগ্রে জন্মগ্রহণ করে সে দীর্ঘস্ত্রী, মন্দবুদ্ধিবিশিষ্টা 

ূ প্রণয়হীনা, অতিশয় গর্বিত, ক্ষমীগুণরহিতা, অতিশয় তৃষণাতুরা এবং নীতি 

বিবর্জিত হইয়। থাকে ॥ ৮ 

নারী ভবে বুশ্চিকলগ্নজাতা স্রূপগাত্রা। নয়নাভিরাম] । 

স্বপুণ্যশীলা চ পতিব্রতা চ গুণাধিক! সত্যপরা সদৈব ॥ ৯ 
বৃশ্চিকলগ্রজাতা রমণী স্ুঠমদেহ বিশিষ্টা, নয়ন-গ্লীতিকর-কান্তিযুক্তা, পুণ্যবতী, 

পদ্ধিরঞ্জ, গুণবন্তী এবং সত্যব|দিনী হইয়া থাঁকে ॥ ৯ 

চাপোদয়ে যা বনিতাভিজাতা স্ুবুাদ্ধদারা পুরুষানুকার! । 
সামৈকসাধ্)া বিধিনা৷ কঠোর! নিঃন্সেহচিত্ত। প্রণয়েন হীন। ॥১০ 

ধনুলগ্রজাতা রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী, পুরুযানুকাঁতিণী, একমাত্র প্রিয় 

বচন দ্বারা পরিতুষ্টা, কঠোরপ্রকৃতি, ন্েহবিহীন-হৃদয়া. এবং প্রণয়বিহীনা 

হইয়া থাকে ॥ ১০ 

মৃগোদয়ে স্ত্রী স্থুভগাতিসাধবী তীর্থানুরক্তা হতশক্রপক্ষা | 

'প্রধানকৃত্য। প্রথিতাতু লোকে গুণান্বিত৷ পুত্রবতী সদৈব ॥ ১১ 

” মকরলগ্রজাতা রমণী অতিশয় সৌভাগ্যশাঁলিনী, সাধবী, তীর্ঘানুরক্তা, 

স্বীয় শক্রপক্ষনাশে সক্ষমা» কীর্ডিশালিনী, যশম্ষিনী এবং পুত্রবতী হুইয়। 
থাকে ॥ ১১ 

বুন্তস্ত লগ্নে প্রমদাঁভিজাত। স্ত্রীজম্মদক্া ক্ষতজার্দিতা চ। 
নিত্যং গুরূণাং শুচিরুদ্ধচেফট। ব্যয়াধিকা পুণ্যপরা কৃতদ্র! ॥১২ 

কুম্তলগ্রজীতা দ্রী বহু কন্তাপ্রসবিনী, ক্ষতরোগাক্রাস্তা, নিয়ত গুরুজনের 

আঁজ্ঞালিরোঁধকাদ্িণী, 'অভিশয় ব্যয়শীলা, পুণ্যবতী এবং ক্কতগ্না হইয়া থাকে ॥ ১২ 



দ্বাদশ অধ্যায়! | ৪৯৫ 
সস 

মীনোদয়ে স্ত্রী বহুপুত্রপৌন্র। পতিপ্রিয়। বান্ধবলোকমাস্তা । 
 স্থনেত্রকেশা স্থরবিপ্রভক্ত। নয়ান্বিতা প্রীতিপর। গুরূণাং ॥ ১৩ 

মীনলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে রমণী বহু পুক্রপৌন্রযুক্তা, পতিপ্রাণা, বন্ধুগণের 
ও জনসাধারণের ম!ননীয্বা, স্কুনেত্রা, স্থুকেশিনী, দেবদ্িজে ভক্ভিমৃতী, স্ুনীস্ষি- 

শালিনী ও গুরুজনের গীতি গ্রদ! হইয়া থাঁকে। ১৩ 

ইতি শ্রীবৃদ্ধযবনে|ক্ত লগ্রফলম্ । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

অথ রাশিফলম্। 

চন্দ্রে হাজস্থে বনিত। প্রিগল্ভা৷ জাতা৷ ভবেত কৃত্যপর প্রধান! । 
স্থরূপগাত্রা পতিবল্লভা। চ যদ! গুরূণাং প্রণয়ানুরক্তা ॥। ১ 

_ মেষ রশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে যে রমণীর জন্ম হয়, সেই রমণী প্রগন্ভা, 

কার্যযদক্ষা, প্রধানা, সুন্বরশরীরা, পতিপ্রিরা ও গুক্জ:নন অনুরাগভাগিনী 

হইবে ॥১ 

বুষাশ্রিতে শীতকরে স্থশীল। বিষ্ভ।বিবেকাগমশান্ত্ররক্ত। | 

তীর্থপ্রসক্তা বুপুক্রপৌল্র। পতিপ্রিয়! বিভ্তুপরিগ্রহেণ ॥ ২ 
বুষরাঁশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে কোন স্ত্রীর জন্ম হইলে সেই স্ত্রী বিস্তানু- 

রাগিণী, বিবেকবতী ও আগমশাস্ত্রে অনুরক্ত। হইবে, আর সেই কাঁমিনী তীর্থ- 

সেবায় তৎপর থাঁকিবে, তাহার অনেক পুত্রপৌন্র জন্মিবে এবং সে বিজ্ত- 
পরিগ্রহ দ্বারা স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইবে ॥ ২ 

নৃযুক্স্থিতে শীতকরে সুশাল! ভবেৎ স্থকায়া প্রিয়দর্শন! চ। 
/নানার্থমানৈঃ সহিত! বিদগ্ধা পরোপকারপ্রবণ! স্থনেত্রা ॥ ৩ 
মিখুনরাঁশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে যে স্ত্রীর জন্ম হয়, সেই স্ত্রী সুশীল! ও 

স্নারী হইবে; তাহাকে দেখিলে সকলেরই লোচনে আনন্দ জন্মিবে। আঁ এ 



৪২৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

নারী বহু অর্থ ও সম্মান লাঁভ করিবে এবং অতি পঞ্ডিতা, পরোপকর-নিরতা 

ও সুন্দরনয়না হইবে ॥ ৩ 

কর্কস্থিতে শীতকরে রুজার্তা নারী ভবেৎ পুজ্যতম! স্বর্গে । 
স্থমানিনী বান্ধবলো কমান্তা হতারিপক্ষা খিজদেবভক্তা ॥॥ ৪ 

কর্কটরাশিতে চ'ন্দ্রর অবস্থানকালে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী রুগ্রা ও 
বন্ধবর্গের মাননীয়। হইবে, আর পর স্ত্রী সম্মান্লাভ করিবে, বন্ধুবর্গ তাঁহ।কে 

বিশেষ আদর করিবে, শক্রপক্ষ তার নিকটে পরাজিত থ|কিবে এবং ব্রাহ্মণ ও 

দেবতার প্রতি তাহার অচলা-ভক্তি জন্মিবে ॥ ৪ 

সিংহস্থিতে চন্দ্রমসি প্রধান! নারী ভবে শৌর্যসমন্থিত। চ। 
প্রিয়ামিষ! ভূষণ-বস্ত্রভাজ! উদার-চেষ্ট! ম্ভগা স্ুরূপা ॥ ৫ 

সিংহ রাশিতে যখন চন্দ্র অবস্থিতি করেন, তখন য্দি কোন বালিকার জন্ম 

হয়, তাহা হইলে সেই বালিক। সবল-শরীরা, প্রধীনা ও সামর্থ্যশ।লিনী হইবে, 

আমিষ ভে।জন করিতে ভালব।সিবে, হীরক-নির্মিত ভূষণে ভূষিত! থাকিবে, 
আ'র সেই নারী উদারচেষ্টান্বিত৷ দৌভাগ্যবতী ও সুরূপা হইবে ॥৫ 

কন্যাশ্রিতে শীতকরে তু জাতা নারী ভবেদিত্তচতুষ্পদাট্যা । 
পতিপ্রধান। জিতশব্রপক্ষ। ক্ষমান্থিতা শৌচপর! সদৈব ॥ ৬ 

কন্তারাশিতে চন্দ্রের অবস্থান কালে যদি কোন রমণীর জন্ম তয়, তাহা হইলে 
সেই নারীর অনেক প্রকার বিত্ত ও পণ্ু-সম্পত্তি থাকিবে; আর সেই নারী 

পতিপরায়ণা, শক্রপক্ষজয়কারিণী, ক্ষমাশীল এবং সর্বদা শুচিপরায়ণা 

হইবে ॥৬ | ৃ 

তুলাধরস্থে শশিনি ব্রতাঢ্যা জাতা৷ ভবেত স্ত্রী হিতবন্ধুবর্গা । 
পতিত্রতা! পুত্রবতী মনোজ্ঞ বিবজ্ধিতা দস্তমনোভবাভ্যাং ॥ ৭ 

তুলারাশিতে চন্দ্র অবস্থানকালে যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে বহু ব্রত- 

পরায়ণ। বন্ধুবর্গের হিতকারিণী, পতিবুত।, পুক্রবতী, মনোমোহিনী এবং অহঙ্ক(র 
ও কামশূন্ত। হইয়। থাকে ॥৭ 



'দ্বাদশ অধ্যয়ি। ৪৯৭ 

চন্দ্রেপিসংস্থে তু স্ুগুপতপাপা৷ স্থিরস্বভাবা স্থবিদগ্ধচেষ্টা। 
প্রিয়া গুরূণাং নিয়মৈঃ দমেতা প্রভৃতকোষ। বিগতাভিমানা ॥ ৮ 

বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্রের অবগ্থিতিকাঁলে যে নাঁরীর জন্ম হয়, সে গ্ডেম্তপাপা 

চীরিণী) স্থিরপ্রক্কতি, জচে্টান্বিতা, গুরুজনের প্রিয়তমা, ব্রতনিয়মাদিপরায়ণা, 

বনু অর্থশালিনী এবং অভিমানশৃন্ত! ভইয়! থাকে ॥ ৮ 

ধনুর্ধরস্থে শশিনি ব্রতাটা। নারী ভবেদ্দানপরা সরাগ। । 

গীতপ্রিয়! প্রাণিহিতানুকুল। প্রিরাগম স্ত্রীজননী বিনীতা ॥ ৯ 

» ধন্ুরাশিতে চন্দ্র অবস্থানকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে ব্রতপরায়ণা, দান- 

শীলা, অনুরাগিণী, গীতপ্রির॥ গ্রাণিগণের ভিতকারিণী, শান্রতা, কন্তাসম্তৃতি- 

বিশিষ্টা এবং বিনীতা হয় ॥ ৯ 

চন্দ্রে মুগস্ে বিকরালদংই্রা নারী ভবে শৌন্যপরা মনোজ্ঞ! । 
 বিদ্যাধিক! সত্যপরা৷ স্থুরূপ। স্ুদংযুত। নীতিপর। হতারিঃ ॥ ১০ 

. মকররাশিতে চন্দ্র অবস্থানকালে নে রমণীর জন্ম হয়, সে দীর্ঘদন্তবিশিষ্টা 
তেজব্বিনী, মনোৌমোহিণী, বিগ্ঘ/বতী, সত্যপরারিণা» রূপবতী, সংযতচিত্বা, নীতি- 

পরায়ণ| এবং শক্রবিনাঁশিনী হইয়া থাকে ॥ ১, 

ঘটাশ্রিতে শীতকরে তু জাতা নারী ভবেচ্চজ্রসমান বক্ত।। 
, স্থদানশীলা সৃতবিত্বযুক্ত। শুভানুকারা প্রথিতাতিমানা৷ ॥ ১১ 

্ যে রমণী কুস্তরাশিতে চন্দ্রের অবস্থান কাঁলে জন্মগ্রহণ করে, সে চন্দ্রবদনা, 

মংকার্যে দানশীলা, পুত্রার্থযুক্তা, শুভকারিণী এবং অতি মাঁনিনী হইয়া! থাঁকে ॥১৯ 

মীনাশ্রিতস্থে হিমগে স্থৃতাঢ্য। নারী ভবেদ্বন্মপর। শীল! । 
জিতেক্দ্রিয়। সব্বকলাস্ুু দক্ষ লজ্জীন্বিতা মানপর। মনোজ্ঞা ॥ ১২ 
মীন রাশিতে চন্দ্র অবস্থানক|নীন যে নাঁরী জন্মগ্রহণ করে, সে পুত্রবতী, 

ধন্মপর[য়ণা, স্থশীলা, জিতেন্দ্রিরা, সর্ব শিল্পকা ধ্যবগ্গা, লজ্জাশীলা, মানিনী এবং 
_ নকলের মনোহাঁরিণী হইয়। থাকে ॥ ১২ ৰ 

ইতি শ্রীবৃদ্ধ যবনজীতকে রাঁশিফলং ।- 
হুডি 



৪৯৮ জ্যোঁতিষ-প্রভাঁকর । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
নারীচক্র ৷ 

পুরুষের যেরূপ জাতিচক্র দ্বারা শুভাশুভ গণন! হইয়া থাকে, সেইন্নগ 
নারীচক্র ছারা নারীগণেরও শুভাশুভ গণন! সম্পাদিত হয়। 

১। নারীচক্রে মস্তকে ত্রীণি ভানি বক্তে, 
ভানাং সপ্তকং স্থাপনীয়ং । 

প্রত্যেকং স্ুযুব্বেদতারা উরোজে 

তিস্তার! হৃতপ্রদেশে নিবেশ্যাঃ। 

নাভৌ। দেয়ং ভত্রয়ং ত্রীণি গুহে 

ভানোধিষ্ট্যাচ্চন্দ্রধিষ্ট্যাবধিস্থং ॥ 
একটা নারীমৃত্তি অস্কিত করত তাহাতে রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে আরম্ত 

করিয়া এই নারীচক্রে সমস্ত নক্ষত্র নিষোক্ত প্রকারে বিশ্তাস করিতে হয়। 

ষ্থা ;-- 

লালী-ক্র ॥ 

মন্ত্রকে ৩ নক্ষত্র এইরূপে নক্ষত্র 

মুখে ৭ বিশ্/স করণাস্তর 

দক্ষিণ স্তনে ৪. » চন্্রভোগ্য নক্ষত্র 
বাম স্তনে ৪ » অর্থাৎ জন্মনক্ষত্র 

হৃদয়ে ৩ *% উক্ত নারীচক্রের 

নাভিতে ৩ » কোন্ স্থানে পতিত 

গুহদেশে ৩ ” হইয়।ছে, তনৃঙ্টে 

বিন শুভাগুভফল নির্ণর 
করিতে হয় । 



ঘাদশ অধ্যায় । ৪৯৯ 

অথ নারীচক্র-ফলমূ। 

২। স্যাঁৎসম্তাপঃ শীর্ষতে। বক্ত-সংস্থে 

নিত্যং মিষ্টানাদি-সৌখ্যোপলব্ধিঃ। 
কামং স্বামী-প্রেমবৃদ্ধিঃ স্তনস্থে 

বঙ্ষোদেশেইবস্থিতেহত্যন্তহর্ধঃ ॥ 
পত্যুশ্চিন্তানন্দবৃদ্ধিশ্চ নাতে 

গুহাস্তে স্তান্মন্মথাধিক্যমুচ্চৈঃ ॥ 
নারীচক্রে মস্তকে চন্দ্রভোগ্য নক্ষত্র ( জন্মনক্ষত্র) পতিত হইলে জাতী” 

ঙ্গনা সন্তাপ-প্রাপ্তা হইয়া থাকে; সেইরূপ মুখে পতিত হইলে মিষ্টান্স ভোজ- 

নাঁদি এবং সুখলাত, স্তনে পতিত হইলে স্বামীর প্রেমলাভ, হৃদয়ে দৃষ্ট হইলে 

অত্যন্ত আনন্দলাভ, নাভিতে পতিত হইলে পতির আনন্দ বৃদ্ধি এবং গুহদেশে 

পতিত হইলে কামপপ্রবৃতি সমধিক উত্তেজিত হইয়। থাকে । 

ষথাড়ী ও ত্রিপাপনক্র সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের কোন প্রতেদ নাই। এ সকল 

এই গ্রস্থের পঞ্চম অধ্যায় দেখিরা লইবেন । 



ব্রায়োদশ অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

স্্রী-জাতকম্্। 

তন্বাদি-ভব-চিন্তা । 

বদ্ধযঃ | স্ত্রীণাং জন্মফলং তুল্যং পুংভিঃ পাদ্ধং যহুক্তবান্। 
বিশেষস্তত্র যো দৃষ্টঃ কথাতে বিস্তরেণ সঃ ॥ ১ 

স্ত্রীদিগের ফল পুরুষগণের ফলের তুল্য ; তথাপি তন্মধ্যে যাহ। কিছু বিশেষ 
ৃষ্ট হয়, তাহ! বিস্তু তভাঁবে বর্ণিতি হইতেছে ।  (রনণীগণের কোষ্ীতে অন্ন 
ভাবের বিচার অপেক্গা শরীর, বৈধব্য, গঙ্তি, পুল্রভাগ্য, চরিত্র প্রভৃতির বিচার 

বিশেষ আবশ্তঠক এবং সেই সবল ধোন কোন্ ভাবে করিতে হইবে, 
তাহাই নিয়ে উক্ত হইতেছে ) ॥ ১ 

বৈধব্যং নিধনে নিত্যং শরীরং জন্মলগ্রভাক্। 
সপ্তমে পতিসৌভাগ্যং পঞ্চমে প্রসবস্তথা ॥ ২ 

নারীদিগের লগ্মে শারীরিক গুভাঁত্ভ, পঞ্চমে পুত্র 'ও প্রসব, সপ্তমে পতি 
ও সৌভাগ্য এবং অষ্টমস্থানে বৈধব্য বিচার করিতে হয় ॥ ২ 

যজ্জম্মকালাদৃগদিতং নরাণাং হোরাপ্রবীণৈঃ ফলমেতদেব। 

স্্রীণাং প্রকল্লযং খলু বেদযোগ্যং লগ্নেন্তুতস্তৎ পরিবেদিতব্যং ॥ ৩ 

ইতি জাতকাভরণে। 
জ্যে।তি্ব্দি পণ্ডিতগণ বলেন যে, পুক্রষের কোষ্ঠীতে জন্মলগ্ন হইতে গণন। 

করিয়া! তন্াদি দ্বাদশ ভাবের ভ্রানহ হানার ছায।ওভ।ভভ ফল নির্ণয় করিবে, 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৫০১ 

কিন্ত স্ত্রীদিগের কোঠীতে জন্মলগ্র ও জন্মরাশি হইতে গণন! করিয়া উক্ত গুভা- 

শুভ ফল নির্ণয় করিবে ॥ ৩ 

শুক্রবুধয়োররিলগ্নে রুচির। স্থভগা কলাম্থ নিপুগা চ। 
্রব্যাম্বর সৌখ্যযুতা স্থুশীল। শুভেষু পাপেষু বিপ্রীতা ॥ ৪ 

যে নারীর জন্মকালে লগ্নে শুক্র, বুধ এবং অন্তান্ শুভগ্রহ অবস্থান করে, 

সে সুন্দরী, সৌভাগ্যশাঁলিনী, কলা-বিগ্ভা় নিপুণা, বসনভূষণাঁদি-সম্পন্না, 
স্থুখিনী এবং সচ্চরিত্রা হয়, কিন্তু পাঁপগ্রহ লগ্নে থাকিলে ইহার বিপরীত ফল 

ঘটিয়। থাকে ॥ ৪ 

তনু ভাব-চিন্ত। | 

রিক্তৈবু ধেজ্যভূগুজৈ রবিজে চ মধ্যে 
শেষৈব্বলেন সহিতৈবিব্ষমে চ লগ্নে । 

জাতা ভবেৎ পুরুধিণী যুবতিঃ সদৈব 
পুংন্চেষ্টিতা বিচরতি প্রথিত। চ লোকে ॥ ৫ 

যে রমণীর জন্মকালে বিবম বাঁশি লগ্র এবং বুধ, ব্লুহস্পতি ও শুক্র বলহীন, 

শনি মধ্যবলী এবং অবশিষ্ট গ্রত বগবান্ থাকে, দে রমণী পুরুষপ্রক্কৃতি বিশিষ্ট 

পুক্ষষ সদৃশ চেষ্টান্বিতা এবং ইহলোকে খ্যাতীপন্না হয় ॥ ৫ 

পাপদ্য়মধ্যগতে তু চন্দ্রে লগ্নে চ কন্তকা জাতা। 

নিজপিতৃকুলে সমস্তং শ্বশুরকুলং হন্তি নিঃশেষং ॥ ৬ 
যে রমণীর জন্মকাঁলে লগ্ন বা চন্দ্র ছুইটী পাপগ্রহের মধ্যবর্তী হয়, সে নারী 

নিজ পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল নিঃশেষে ধবংস করিয়া থাকে ॥ ৬ 

রিপুক্ষেত্রে স্থিতৌ৷ দোৌতু লগ্নে যত্র শুভগ্রহো৷। 
ক্র রশ্চৈকম্তত্র জাঁত। ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যক। ॥ ৭ 

যদ্দি কৌঁন নারীর জন্মকাঁলে দুইটা শুভগ্রহ লগ্পগত হইয়া শক্রগৃহে অবস্থান 
করে এবং একটী পাপগ্রহ তদ্স5 লগ্ে থাঁকে, তাহ? হইলে সেই কন্তা পতি- 

পুত্রাদি হীনা বলিয়া পরিগণিত। হয় ॥ ৭ 

বলিভিবুধগুরু-শুক্রৈঃ শশাঙ্কসহিতৈরির্বলগ্রভে দমতে । 
স্ত্রী ব্রঙ্মবাদিনী হ্তাদনেক শান্দ্রণুন্খল। বিটিত্র। চ বিখাত। ॥ ৮ 



৫৪২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

কোন রমণীর জন্মসময়ে যদি সমরাশি লগ্ন হইয়া তাঁহীতে বলবান্ বুধ, 

শুক্র এবং বৃহস্পতি অবস্থানি করে, তবে রমণী ধার্মিক, বছ শাস্ত্জ্ঞান সমন্বিত, 

সুন্দরী এবং যশস্থিনী হইয়া থাকে ॥ ৮ 

ঈর্ষান্থিতা হুখপরা লগ্নে পিতচ ্ দ্রয়োবুধোন্থাণ্ঠ। 

স্থখিতা কলাস্থ কুশল গুণম্থত সহিতা বিনীতাস্যাঁৎ ॥ ৯ 

যে নারীর জন্মলগ্নে শুক্র ও চন্দ্র থাকে, সেই স্ত্রী ঈর্াশালিনী ও সুখ" 

পরায়ণ! হয়, আর যে স্ত্রীর জন্মলগ্নে বুধ ও চন্দ্র থাকে সেই নারী সৃখিনী, গীত" 

বাস্ত।দি কলাশাস্ত্রে নিপুণা, গুণবতী ও বিনীতা হয় ॥ ৯ 

গুক্রবুধযোরবর্বিলগ্লে রুচির! কলাস্থব নিপুণা চ। 

রব্যাম্বরসৌখ্যযুতা শুভেষু পাপেষু বিপরীত ॥ ১০ 

স্ত্রীর জন্মলগ্নে শুক্র ও বুধ বর্তমান থাকে, সেই স্ত্রী অতি স্থনদরী, সৌভাগ্য- 
শালিনী ও কলাশান্ত্ে নিপুণ হইবে । আর যাহার জন্মলগ্জে শুভগ্রহ থাকে, 
সেই স্ত্রী বিবিধ দ্রব্য ও বন্ত্রলীভ করে এবং স্থুখিনী হয় এবং পাপগ্রহ লগ্স্থিত 

হইলে ইহার বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ দেই স্ত্রী দুঃখিনী হইয়া! থাকে ॥ ১০ 

মৃত্যুং করোতি দিনকৃদ্ধিধবাং কুজশ্চ। 

রাহুধিনষ্টতনয়াং রবিজে। দরিদ্রীং । 

চন্দ্রোগুরুভৃগুন্ৃতশ্চ করোতি মাধবী 

মায়ুত্মতীঞ্চ কুরুতে শশিজোবিলগ্নে ॥ ১১ 

লগ্নে ববি থাকিলে রমণী স্বক্লাধু-বিশিষ্টা, মঙ্গল থাকিলে বিধবা, রান 

থাকিলে বিনষ্টতনয়া, শনি থাকিলে দরিদ্বা চন্্র, গুরু ও শুক্র থাঁকিলে সাধ্বী 
এবং বুধ থাকিলে দীর্ঘাযুষী হইয়! থাকে ॥ ১১ 

অমাবন্তাং গতে চন্দ নারীণাং জন্মগহিতং। 

বৈধব্যং নিধনং তত্র নিবযাজং তনুগঃ শশিঃ॥ ১২ 

অমাবন্তার চন্দ্র লগ্নে অবস্থান করিলে বৈধব্য, লজ্জাহীনত। প্রভৃতি অশ্তত 

ফল হয় ॥১২ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
ভরহারহা উ 2 সু. উ 

ধনভাব-চিন্ত। । 

কুর্ববস্তি ভাক্ষরশনৈশ্চর রাহুভৌমাঃ 
হানিঞ্চ দুঃংখমতুলং নিয়তং দ্বিতীয়ে। 

বিত্বেশ্বরীমবিধবাং গুরুশুক্রসৌম্যাঃ 
কন্যাং প্রসুততনয়াং কুরুতে শশাঙ্ক: ॥ ১৩ 

যে রমণীর লগ্ন হইতে দ্বিতীয় ভবনে রবি, শনি, রানু ও মঙ্গল অবস্থান করে, 

সে সর্ধদ1 বহুবিধ ছুঃখ ভোগ করে। আর দ্বিতীয়স্থ বৃহস্পতি, শুক্র এবং বুধ 

জাতাঙ্গনাকে ধনবতী, পুল্রবতী 'ও সধবা এবং চন্দ্র কন্তা-প্রসবিনী করিয়৷ 
থকে ॥১৩. 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
“স্পা 3০০ -রবারযানধশহারানি 

সহজভাব-চিন্ত। | 
সুখেযন্দুশু ক্র গুরুতৌমবুধাস্তৃতীয়ে 
কুর্যযঃ সতীং বছস্থতাং ধনভাগিনীঞ | 

কন্যাং করোতি রবিজোবনুবিত্তযুক্তাং 
সৌখ্যান্থিতাং বহুস্থৃতাং খলু সৈংহিকেয়ঃ ॥ ১৪ 

তৃতীয় ভবনগত হ্য্য, চন্দ্র, শুক্র, গুরু, মঙ্গল এবং বুধ রমণীকে সতী, বনু 
সম্তানবতী এবং ধনভাগিনী করিয়া থাকে । আর শনি সহজন্থানে থাকিলে 

নারী বহুধনযুক্ত! এবং রাহু থাকিলে স্থৃতান্থিতা ও বহুপুত্রবতী হইয়া! থাকে ॥ ১৩ 

বাগীশাৎ পঞ্চমেশন্ত্রিক ভবনগতঃ পুত্রধন্ীনাথাঃ | 

রন্ধশত্বস্তমস্থো যদি জনুষি নৃণামাত্মজনাম ভাবঃ ॥॥ ৯৫ 
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যদি বৃহস্পতি হইতে গঞ্চমপতি তৃতীয়স্থানগত হর আর পঞ্চমাঁধিপতি, 
ধর্ম(ধিপতি ও লগ্রীধিপতি যথাক্রমে অষ্টম, যঠঠ ও ছ্বাদণস্থানগত হয়, তাহ] 
হইলে নরনারীদিগের সন্তানাভাব হয় ॥ ১৫ | 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

বন্ধুভীব-চিন্তা ! 

মন্দপ্রজা তবতি সূর্ধস্থুতে চতুর্থে 
সৌতাগ্যমুঞ্ণকিরণঃ কুরুতে সসোমঃ। 

রাছুঃ সপত্রীসহিতাঞ্চ কুজোহল্পবিত্তাং 

ভূগুস্তশ্চ বুধশ্চ ধন্যাং ॥ ১৬ 

শনি চতুর্থভবনে অবস্থিতি করিলে রমণীর সন্তান হর নাঁ। চন্দ্রপহ ববি 

চতুর্থভবনগত হইলে নারী সৌভ।গ্যবতী হয়। রানু থাকিলে রমণী সপতীধুক্তা, 
কুজ থাকিলে অল্পধনশাণিনী এবং শুক্র ও বুধ থাকিলে ধন্তা হইয়া থাকে ॥ ১৬ 

এজ, তারিক? সন্ধার 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ! 

পুত্রভাব-চিন্ত। | 
নষ্টাত্বজাং রবিকুজৌ খলু পঞ্চমন্তো 
চন্দ্রাতাজে বুস্তাং গুরুভার্গবৌ চ। 

রাভর্দদাতি মরণং শনিরা ময়ঞচ 
কন্যাং বিনইতনয়াং কুরুতে শশাঙ্কঃ । ১৭ 

পঞ্চমস্থানে রবি ও মঙ্গল থাকিলে দমনীর সমস্ত সন্তান ন্ট হয়) বুধ, 

বৃহস্পতি ও শুক্র থাকিলে বহুধস্তানবতী, রাহু থাকিলে মৃত্যু হয় এৰং শনি 
থাকিলে রোগিণী, রুবি চন্দ্র থাকিলে মৃতব্ৎদ! হয় ॥ ১৭ 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৫০৫ 

স্থৃতস্থানাষ্টমে পাপে বিস্থৃতা জায়তে নারী । 

শুভযুতেক্ষিতে বাপি জাতোমৃত্যুন সংশয়ঃ॥ ১৮ 
ৃত্স্থার্ন (অর্থাৎ লগ্ন হইতে পঞ্চম ভবন ) হইতে অষ্টমস্থান পাপগ্রহযুক্ 

হইলে রমণীর পুত্র হয় না, কিন্ত এ স্থান শুভগ্রহঘুক্ত বা শুভগ্রহ কক দৃষ্ 
হইলে পুত্র হইলেও বাঁচে না ॥ ১৮ 

মন্দারভাস্করতমাঃ যদি পঞ্চমন্থা 

নিক্স্তি পুত্রনিখিলং বহুকষ্টভাগাঃ। 
তুঙ্গে স্বমিত্রভবনে স্বগৃহস্থিতে ব! 
পুত্রো ভবেৎ প্রচুরন্ুন্দরদীর্থজীবী ॥ ১৯ 

শনি, মঙ্গল, রবি এবং রাহু যদি পঞ্চমস্থানগত হয়, তাহা হইলে তাহারা 

সমস্ত পুত্র বিনাশ করে এবং পুত্র নকল অতিশয় কষ্টভাগী হয়; কিন্তু তু 
_ রাশিতে নিজ মিত্র ভবনে কিম্বা নিজ গৃহে অবস্থান করতঃ যদি পঞ্চম স্থানগত 

হয়, তাহ! হইলে বধ, সুন্দর ও দীর্ঘজীবী পুন্ধ হইয়া থকে ॥ ১৯ 

স্তপতিরস্তমিতঃ পাপদৃষ্টোহথযুতো বা। 

সম্ততিবধং করোতি জাতে ন জীবতি ॥ ২০ 

যদি পঞ্চমাধিপতি অস্তমিত অথব! পাঁপগ্রহ দ্বারা অবলোঁকিত বা তদসহ- 
যুক্ত হয়, তাহা হইলে অপত্য নষ্ট করে এবং জন্মিলে অচিরে মৃত হয় ॥ ২৪. 

লগ্নেশপঞ্চমেশো দো যদি স্ত্রীগ্রহসংযুতৌ। 
নাপত্যং জায়তে তম্যা জাতো মৃ্্ুন সংশয়ঃ ॥ ২১ 

লগ্ৰাধিগতি ও পঞ্চমাধিপতি উভয়ে যদি কোন স্ত্রীগ্রহ সহ যুক্ত হয়, তাঁহ। 
হইলে রমনীর পুত্র জন্মে না! এবং জন্মিলে বাঁচে না॥ ২১ 

স্তারিরিপফগঃ ক্রুরো জন্মকালে সুতাধিপাত। 
ন তস্যা জায়তে পুজো জায়তে ্রিয়তে গ্রবং ॥ ২২ 

জন্মসময়ে গুতাধিপতি গ্রহ হইতে ৫ম, ৬ ও ১২শ স্থানে ক্রুরগ্রহ থাকিলে 
ত্র জন্মে না এবং জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হয় ২২ 

প্র-্প 
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সহজে সহজাধীশে ধনে লগ্নে স্থতেহপি বা। 

ন তন্তা জায়তে বালো। যদি জাতো৷ ন জীবতি ॥ ২৩ 

তৃতীয় ভবনাধিপতি গ্রহ তৃতীয়স্থানে, ধনস্থানে, তনুস্থানে অথব৷ স্ৃতস্থানে 
অবস্থান করিলে মন্ৃষ্যের পুত্র জন্মে না এবং জন্মিলেও বাঁচে না ॥ ২৩. 

লগ্নে যদি শনিস্তিষ্ঠেৎ তৎপঞ্মগস্তমঃ | 
তৎপঞ্চমগতোভৌমে! যৌবনে পুত্রহা! ভবে ॥ ২৪ 

যদি লঞ্চে শনি, শনির পঞ্চমে রাঁছু, বাহুর পঞ্চমে মঙ্গল অবস্থান করে, তবে 

রমণী যৌবনকালে পুত্রশোক প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ 

'তনয়ং দ্দীনমলিনং সুতক্ষে জনয়েৎ তমঃ। 

: ঘদি চন্দ্রে। গৃহে তস্ত তদা নিঃসস্তৃতি পুমান্ ॥ ২৫ 

পঞ্চমন্থ রাহু দীন ও মলিন সম্তাঁন প্রদান করিয়। থাকে; এবং 'পঞ্চমন্থানে 

যদ্দি চন্দ্র অবস্থান করে, তবে মাঁনব সন্তান-বিহীন হয় ॥ ২৫ 

চক্দ্রোব! যদি বা শুক্র ইক্ষতে যদি পঞ্চমং | 

তদাপুত্রস্য পুচ্ছায়ং পুত্রোনাস্তীতি কথ্যতে ॥ ২৬ 

“যদি ন্্র কিনব শুক্র পঞ্চমস্থানকে অবলোকন করে, তাহা! হইলে সস্তা 
জন্মে ন]॥ ২৬ 

একো ভবতি পুত্রশ্চ পঞ্চমস্থ যদা রবিঃ | 
মঙ্গলে চ ত্রয়ো পুত্রাঃ গুরে। পঞ্চ প্রকীর্ভিতা ॥ ২৭ 

পধ্মস্থানে রবি থাকিলে এক পুত্র, মঙ্গল থাকিলে তিন পু এবং গর 
থাকিলে পাঁচ পুত্র হইয়৷ থাকে ॥ ২৭ 

পঞ্চমন্থে নিশানাথে তস্যা কন্তাতয়ং ভবেৎ 1 
বুধে কন্যা চতত্রশ্চ শুক্রে চ বছকন্যকা ॥ ২৮ 

পঞ্চমস্থানে চন্দ্র থাকিলে ছুই কন্তা, বুধ থাঁকিলে চাঁরি কনা এবং শুক্র 
থাকিলে রমীর বহু কন্তা হইয়া থাকে ॥ ২৮ এ 
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. কন্যালিগোসিংহগতে শশাঙ্কে পন্কেরুহাক্ষী কিলচাল্লপুত্রা। ৷ 

পুত্রালয়শ্চেচ্ছ ভখেচরেন্দৈতফ্টোযুতো ব! বহতা চ তেষাম্ ৪২৯ 

কন্ঠা, বৃশ্চিক, বৃষ অথবা সিংহ রাশিতে চন্দ্র অবস্থান কালে যে রমণীর 
জন্ম হয়, তাহার অল্লদংখ্যক সন্তান হয়) কিন্তু পুত্রতবনে শুভগ্রহের দৃষ্টি বা 
সংযোগ থাকিলে বহুসংখ্যক সন্তান হয় ॥২৯ 

মৃতাপত্যা চ শুক্রেজ্যো সৌর গর্ভঅবা ভবেত। 

তস্মাজ্জন্মনি চিন্তায়াং রন্ধং তব্যং গ্রহেক্ষিতা ॥ ৩০ 
লগ্ন ও চন্দ্র হইতে অষ্টমস্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র অবস্থান করিলে জাতা- 

লন| মৃতবন! হয় এবং উত্তস্থানে শনি থাকিলে তাহার গর্ভআব হয় ॥ ৩০ 

| পঞ্চমস্থঃ কুজশ্চৈব দৃষ্টঃ শৌরেণ সোহপি চেৎ। 
গলদগর্ভ। তু সা জ্ঞেয়া শনৌ রোগযুতা প্রজা ॥ ৩১ 

পঞ্চম স্থানে শনিদৃষ্ট মঙ্গল থাঁকিলে নারীর গর্ভন্ট এবং শনি থাকিলে 
রোগযুক্ত সন্তান হয় ॥ ৩১ 

রবৌ মৃতপ্রজ| জেয়৷ রাহুণাপি তথৈব চ। 
চন্দ্র বৃধে চ স| নারী কন্যাজম্মবতী ভবে ॥ ৩২ 

পঞ্চম স্থানে রবি কিম্বা রাহু থাকিলে নারী মৃতবৎসা এবং চক্র কিন্ব! বুধ 
থাকিলে কেবল কন্তা-গ্রসবিনী হয় ॥ ৩২ 

পঞ্চমন্টে গুরু দিতো বনুপুত্রযুতা ভবেৎ। 
সথভগা পতিপুজ্যাসৌ৷ গুণযুক্তা তু স্ুব্রতা ॥ ৩৩ 

পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র অবস্থান করিলে নারী বহুপুঞ্জবতী, সৌভাগ্য- 
বতী, পতির আঁদরণীয়া, গুণবত্তী এবং ব্রতপরায়ণ। থাকে ॥ ৩৩ 

_ যা শুভাঃ ক্রুরখগাবিবলগ্ন! দ্বিতীয়গঃ শোভনখেচরস্ত ৷ 
সা ভর্ভ রগ্রেজিয়তে চ নারী গোসিংহকৌন্মন্দুগতেহল্পুত্রা ॥৩৪ 

জন্মলগ্নে গুভ 'ও অশুভ গ্রহ এবং দ্বিতীয় স্থানে শুভগ্রীহ থাকিলে রমণীর 
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পতির জগ্রে মৃত্যু হয় এবং বৃষ, 'লিংহ কিন্বা! ধন্ুরাশিতে চক্র অবস্থান করিলে 
নারীর অল্লসংখ্যক পুত্র জন্মে ॥ ৩৪ টু 

আরার্কয়োর্ষদা মধ্যে ভবেচ্চ রজনীকরঃ। 
সৃতাপত্য। ভবেন্নারী যদি স্যাৎ পার্ববতীসমা ॥ ৩৫ 

হদি মঙ্গল ও রবির মধ্যস্থানে কোন এক রাশিতে চন্দ্র অবস্থান করে, তাহা 

হইলে রষণী পার্বতী-সদৃশা হইলেও মৃতবৎস! হইয়। থাকে ॥ ৩৫ 

স্বতগ্থানে যদ। ভৌমঃ দবাদশে ব! ভবেত পুনঃ । 
তদা সর্ববন্ৃতান্ হস্তি কথিতৈ মুনিপুঙজরৈঃ ॥ ৩৬ 

ইতি জাতক দীপিকায়াম্ ।. 
যহষিগণ বলিয়াছেন যে, পঞ্চমন্থানে কিন্বা! ঘাঁদশস্থানে মঙ্গল অবস্থান 

করিলে সমস্ত সম্ভান বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ 

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

বিপুভাব-চিন্ত] । 

ষষ্ঠে চ মন্দকুজভানুতমন্তরেজ্যা 
কুর্বন্ত্যতীব স্থভগাং ধনসংযুতাঞ্চ। 
চন্ত্ঃ করোতি বিধবামুশন দরিদ্রাং 
বেশ্টাং শশাঙ্কতনয়ঃ কছুহপ্রিয়াঞ্চ ॥ ৩৭ 

ষষ্টস্থানস্থ রবি, মঙ্গল, শনি, ছু এবং বৃহস্পতি রমণীকে সৌভাগ্যবতী 
এবং ধনবতী করিয়া থাকে । ঝঠস্থ চক্দ্র রমণীকে বিধবা, শুক্র দরিদ্র এবং 
' বেটা ও কলহ প্রিয়া করিয়া থাকে ॥ ৩৭ 



ভ্রয়োদশ অধ্যায় । ৫০৯ 

সগ্ডম পরিচ্ছেদ । 
সমস দি 0 জ্ 

পতিভাব-চিন্ত]। 

আল্লায়ুর্গে রাঙ্গঃ শোণিতরোগী রবৌ পতিছ্যুনগৈ- 
প্রথমবয়পৃুগামী পরিপূর্ণ বিধৌ পণ্ডিতোদাতা! ॥ ১. 

সপ্তম গ্থানে রবি অবস্থান করিলে রমণীর পতি অল্লাযুঃ, গৌরবর্ণ, শোশিত- 
রোগী, যৌবনে মন্থরগতি-বিশিষ্ট এবং পূর্ণচন্ত্র উক্ত স্থানে অবস্থান করিলে 

নারীর স্বামী পণ্ডিত ও দাতা! হইয়। থাকে ॥ ১ 

গৌরোহল্লায়ুন আোকুশোহঙ্গারকেহস্তগে ভর্ত 
ভবতি বুধে বনুবিত্তঃ শ্যামঃ স্থিতে সৌম্যে ॥ ২ 

সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে রমণীর ভর্তা গৌরবর্ণ, অল্লারুঃ, বিনয়ী ও কপ, 

বুধ থাকিলে ধনবান্ এবং শুতগ্রহ থাকিলে গ্ামবর্ণ হইয়া থাঁকে ॥ ২ 

দীর্ঘায়নপপূজ্যাঃ পীতাঙ্গী প্রথমযৌবনমানী । 
লয়াসংস্থে জীবে ভবতি পতিঃ শ্রীযুতঃ সততং ॥ ও 

যে রমণীর লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি অবস্থিতি করে, সে দীর্ঘায়, 

নৃুপপুজ্যা, যৌবনকালে মানিনী এবং পীতবর্ণ৷ হইয়া থাঁকে ও ভাহার হী 
সর্ববদ শ্রীযুক্ত হন ॥ ৩ 

কান্ততনুঃ সমকায় নিত্যং বিনোদী মহাকবিঃ কুলজঃ | 

লোচনরোণী ধনবান্ ভবতি ভূগুজেচাস্তগে ভর্তা ॥ ৪ 

সপ্তম স্থানে শুক্র অবস্থান করিলে নারীর পতি মনোজ্ঞ, সমান দেহ্- 

বিশিষ্ট, নিত্য বিনোদী, মহাকবি, সম্বংশসভভূত, লোচন-রোগী এবং ধনাঢ্য 
হইয়া থাকে ॥ ৪ 

বৃদ্ধঃ সৃগুপ্তপাপো ভর্তা দ্যুনে শনৌ বলী কৃ্ণঃ। 

রাহো চ ক্রারমলিনো মন্দপ্রাণো ভবতি নীচঃ॥ ৫ 



৫১৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

সপ্তম স্থানে শনি অবস্থান করিলে নারীর ভর্ত। বৃদ্ধ, বলবান্, কৃঞ্ণবর্ণ ও 
গুপ্তপাপাচারী হয় এবং উক্ত স্থানে রাহ অবস্থান করিলে কামিনী ক্রুর, 
মিন, কুটিল এবং নীচমতি পতি লাঁভ করে ॥ ৫ 

উদ্সষ্টা! কবিনা কুজেন বিধবা বাল্যেহস্তরাশিশ্থিতে। 

'কৃম্াকাশুতবীক্ষিতেহর্কতনয়ে দ্যুনে জরাং গম্ছিতি ॥ ৬ 
সপ্তম স্থানে শুক্র থাকিলে নারী পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত» মঙ্গল থাকিলে 

বাল্যে বিধবা এবং পাঁপগ্রহ দৃষ্ট শনি থাকিলে কন্তা যৌবনে জরাগ্রন্ত। হইয়া 
থাকে ॥ ৬ 

কামার্ত! বিধবা কুলক্ষয়করী পাপদয়েচাস্তগে। 

বেশ্বা স্বামীবধং করোতি নিয়তং পাপত্রয়েচাস্তগে ॥ ৭ 

দুইটা পাপগ্রহ সপ্তম স্থানে অবস্থান করিলে রমণী কামুকী ও কুল- 
.নাঁশিনী হয়ঃ তিনটা পাপগ্রহ সপ্তম স্থানগত হইলে নারী দ্বামীবধ করে 
এবং বেশ্রা হয় ॥ ৭ 

এবং স্যাচ্চবরাঙ্গন! শুভযুতে দু নগতে কন্যক। | 

জায়ান্থে চ শুভব্রয়ে প্রণয়িনী রাজ্ভী ভবে ভূপতেঃ ॥ ৮ 

দুইটা শুভগ্রহ সপ্তম স্থানগত হইলে বালিকা শ্রেষ্ঠা রমণী এবং তিনটা 
শুভগ্রহ সপ্তমন্তানে অবস্থিতি করিলে রাজার প্রণয়ভাগিনী মহিষী হইয়া 

থাকে ॥ ৮ ্ 

নৈপুণ্যমদনার্তো মৃঢুচিত্তঃ শশিভেথ নবাংশকে ভর্তা । 
খুরুপিতভাগেপ্যথব৷ গুণবান্ বিজিতেন্দ্িয়ো ভবতি ॥ ৯ 

যদি কোন স্ত্রীর জন্ম লগ্র হইলে সপ্তম স্থান চন্দ্রের গৃহ অর্থাৎ কর্কট 

রাশি হয় কিন! এ সপ্তম স্থানে চন্দ্রের নবাংশ উদ্দিত থাঁকে, তাহ! হইলে সেই 
্রীর স্বামী কামাতুর ও লঘুচেতা হইবে, আর সপ্তমস্থান যদি বৃহস্পতির. গৃহ 
অর্থাৎ ধনু বা মীন হয় কিন্বা এ সপ্তম স্থানে বৃহস্পতির নবাংশ হয়, তাহ 
হইলে সেই স্ত্রীর পতি গুণী ও জিতেন্ট্রিয় হইবে ॥ ৯ 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৫১১ 

অতিকর্ম্মকরস্তীক্ষো রবিভেথ নবাংশকে ভবতি ভর্তা । 

 অগ্তমভবনোপগতৈগিত্যং স্ত্রীণাং সমবধার্ষঃ॥ ১০ 

" যেব্ত্রীর' জন্মকালে জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে রবির ক্ষেত্র হয় এবং খ 
সময়ে সপ্তম স্থানে রবির নবাংশ উদ্দিত থাকে, তাহ! হইলে সেই স্ত্রীর গ্বামী 
কারধক্ষ ও উপ্রম্বতাব হইবে ॥ ১০ 

| দ্যুনে বৃদ্োমূর্; সৌরগৃহেইস্য নবাংশকে বাঁথ। 
সত্রীলোলঃ ক্রোধপরঃ কুজভেথ নবাংশকে তর্তা ॥ ১১ 

যেক্ত্রীর জন্ম-লগ্জের সপ্তম স্থানে শনির গৃহ অর্থাৎ মকর বা কুস্তহ্য় 
অথব জন্মসরমী এ সপ্তমস্থানে শনির নবাংশ উদিত থাকে, তাহা হুইলে 

সেই স্ত্রীর স্বামী বৃদ্ধ ও মূর্খ হইবে, আর সপ্তমস্থান যদি মঙ্গলের ক্ষেত্র অর্থাৎ 
মেষ বা বৃশ্চিক কিম্বা সপ্তমস্থানে মঙ্গলের নবাংশ উদ্দিত থাকে, তাহ! হইলে 

সেই জ্জীর স্বামী স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরক্ত ও ক্রোধী হইবে ॥ ১১ 

শুক্রগুহে নবভাগে বাতিরূপসৌভাগ্যসংযুতো ভর্তা । 
বিজ্ঞানযুতন্তঘৈব বুধভে নবাংশকে ব! স্যাৎ ॥ ১২. 

যদি কোন স্ত্রীর জন্মকালে জন্সলগ্নের সপ্তম স্থান শুক্রের গৃহ অর্থাৎ বৃষ 

বা তুলা হয় এবং জ্বন্মকালে এ সপ্তম স্থানে শুক্রের নবাংশ উদ্দিত থাকে, 
তাহা হইলে সেই স্ত্রীর পতি রূপবান ও লৌভাগ্যযুক্ত হয়, ধ সপ্মস্থান 
যদি বুধের ক্ষেত্র কিন্ব! এ সময়ে বুধের নবাংশ উদ্দিত থাকে, তাহা হইলে 
সেই স্ত্রীর ভর্তা বিদ্বান ও কার্ধ্যে নিপুণ হইবে ॥ ১২ 

শৃন্ধে মন্মথমন্দিরে শুভথগৈনলোকিতে নির্ববলে । 
বালায়াঃ কিল নায়কো মুনিবরৈঃ কাপুরুষঃ কীর্তিতঃ ॥ ১৩ 

' . মুনিপুজবগণ বলিয়াছেন যে, যদি কোন বালার লগ্ঘ বাচন্দ্র হইতে সগ্ুম" 

স্বান বলহীন হয়, তথায় কোন গ্রহ না থাকে কিন্বা কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না 
ধধাকে, তাহা হইলে তাহার ভর্তা অতিশয় কাপুরুষ হয় ॥ ১৩ 

শৃম্তে কাপুরুষোহবলেইস্ততবনে সৌম্যগ্রহাবীক্ষিতে 
প্লীবোহস্তেবুধমন্দয়োশ্চরগৃহে নিত্যং প্রবাসাহ্িতঃ। 



৫১২ জ্যোতিষ-প্রভাকর ৷ 

উৎস্থষ্ট। রবিণ! কুজেন বিধব! বাল্যেহস্তরাশিশ্মিতে 
কন্যে ব৷ শুভবীক্ষিতেহকতনয়ে দূযনে জরাং গচ্ছতি ॥ ১৪ 

. ফন্তার জন্মলগ্র বা জন্মরাশি হইতে অপ্তমন্থাদে যদি কোন গ্রহ অবস্থিতি 

না করে, এ স্থান বলহীন হয় এবং সপ্তম স্থানে কোন শুভগ্রহের দৃি না থাকে, 
তাহা! হইলে সেই কন্ঠার ভর্তা অতি কুৎনিতাঁকাঁর হইবে; তন্দ্রপ উক্ত স্থানে 
শনি বা বুধ থাকিলে ক্লীব, উক্ত সগ্ুমস্থান চররাশি হইলে ভর্তা সর্বদ| 

প্রবাসী, (স্থিররাশি হইলে নিত্য গৃহবাসী ও দ্যাত্বকরাশি হইলে কখন 
গৃহবাসী কখন প্রবাসী ) হয়; রবি থাকিলে রমণী পতি কর্তৃক পরিত্াক্তা, 
মঙ্গল থাকিলে বালবিধবা, এবং পাপদৃষ্ট শনি থাকিলে যৌবনে জরা গ্রস্ত হয়, 
এবং সেই রমণীর বিবাহ হয় না অথবা বৃদ্ধ বয়সে পরিণয় হইয়। থাকে ॥ ১৪ 

_ খলৈঃ কলত্রে চ গতৈর্বিত্রাঁকান্তাবিমিত্রৈশ্চ ভবে পুন ভুঃ। 
কলত্রসংস্থে বিবলে খলাখ্যে সৌম্যৈরদৃষ্টে বিগুণারিধুক্তা ॥ ১৫ 

লগ্র বা চন্দ্র হইতে সপ্তমস্থানে পাঁপগ্রহ অবস্থান করিলে জাতাঙ্গনা 

পতিহীনা, গুভীগুভ গ্রহ অবস্থান করিলে নারী পুনভূর্ণ অর্থাৎ দ্বিবিবাহিত৷ 
এবং ছুূর্বান পাপগ্রহ শুভগ্রহের দৃষ্টিবিহীন ও শক্রযুক্ত হইয়! সপ্তম স্থানে 
অবস্থান করিলে রমণী গুণহীন! হয় ॥ ১৫ 

আগেয়েবির্ধধবান্তরাশিসহিতৈমি শ্রৈঃ পুনভু বেত 
ক্রুরে হীনবলেহস্তগে স্বপতিন! সৌম্যেক্ষিতে প্রোজ.বিতা। 
অন্যোন্]াংশগয়োঃ সিতাবণিজয়োরন্যপ্রসক্তাঙগন৷ 

দানে বা যদি শীতরশ্মিসহিতো ভর্ত স্তদানুজ্য়। ॥ ১৬ 

যদি কোন রমণীর রাশি বা লগ্র হইতে সপ্তমস্থানে বছু পাপগ্রহ অবস্থিতি 
করে, তাহ। হইলে সে রমণী বিধব! হয় এবং পাপগ্রহ ও শুভগ্রহ থাকিলে 

রমণী স্বীয় পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্ত পতি গ্রহণ করে; উক্ত সপুম স্থান 
দুর্বল হইলে তাহাতে যদি পাঁপগ্রহ অবস্থান করে এবং শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, 
তাহ! হইলে সে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। কন্তার জন্মকালে শুক্র মঙ্গল 

পরস্পর পরস্পরের নবাংশে অবস্থান করিলে সে কন্ত। পরপুরুযাসক্ক1 হয়; 



ব্রয়োদশ অধ্যায় । ৫১৩ 

এবং সুষম হ্থানে শুক্র, মঙ্গল ও চন্দ্র একত্র অবস্থান করিলে ঝুমশী স্বামীর 
পন্থমতিতে পরপ্ষুক্চধরতা হয় 1 ১৬ 

দঘ্বানে তু কুজনবাংশে শশিনা দৃষ্টে চ রোগছুঘানিঃ স্ত্ী। 
সদ্গৃহগে ভাগে বা স্থশ্রো শির্ভভ্রৎসলা ভবতি ॥ ১৭ 

ষদি কোন স্ত্রীর জন্মকালে জন্মলগ্র হইতে সপ্তমস্থানে মঙ্গলের নবাংশ 
উদ্দিত থকে এবং তাঁহাতে চক্রের দৃষ্টি থকে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর যোনিতে 

রোগ জন্মে; আর এ সপ্তম স্থানে যদি শুভগ্রহের নবংশ উদ্দিত থাকে, তাহ 

হইলে সেই নারীর যোনি উত্তম হয় এবং সেই কামিনী স্বামীর অতি প্রিয় 

হইবে ॥ ১৭ 

ক্রুরে যামিবত্রগতে নবমো৷ যদি খেচরো। ভবতি ন্যুনং। 
প্রব্রজ্যা ভবতি তদ]| পাপগ্রহসন্তবাদবল] ॥ ১৮ 

যদি জন্মলগ্নের সপ্তম স্থানে পাঁপগ্রহ এবং নবম স্থানে কোন গ্রহ থাকে, 

ভাহা হইলে সেই স্ত্রী সন্যাসধশ্ম আশ্রয় করে। ইহাঁর বিশেষ এরই যে, নবম 

স্থানে ষে গ্রহ থাকে সেই গ্রহে যেরূপ আন্্য।স বুঝায় সেইবপ সন্্যাঁস গ্রহণ 

করিবে ॥ ১৮ 

লগ্রেন্দু চররাশো কেন্দরস্থা পাপিনে। বলিনঃ। 
যোবিদ্গ্রহসংদৃষ্টো পতিদ্বরং গচ্ছতে নারী ॥ ১৯ 

যদি কোন রমণীর লগ্ন ও রাশি চররাঁশি হ্য়, কেন্দ্রে বলবান্ পাঁপগ্রহ কল 
অবস্থিতি করে এবং স্ত্রীগ্রহ দ্বার সেই লগ্ন ও রাশি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই 
রমণী দুইটা পতি গ্রহণ করে ॥ ১৯ 

মন্দে চরে চন্দ্রযুতেহথদৃষ্টে শুক্রেণ লোলম্চ পতিস্ত তন্যাঃ | 
চরম্বভাবা! চপল! নিতান্তপরস্ত জাতা স্ববিবেকহীনা ॥২০ 

ষদদি কোন কন্তার জন্মসময়ে শনি ও চন্দ্র চররাশিতে অবস্থান করে এবং 

*তাহাদ্দের গতি শুক্রের দৃষ্টি থাকে, তাহ! হইলে সে চঞ্চল-স্বভাঁব পতি প্রাপ্ত 
হুয়, এবং সেও নিজে চপল-্বভাবা হুইয়া খাকে। এরূপ রমণীকে বিবেক- 
শক্তিবিহীন৷ এক জারজা বলিয়া জানিম্ঘ ॥ ২* 

প্র--৯৫ 



৫১৪ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর | 

মূর্ত রাহবর্কভৌমেষু রণ্ড। ভবতি কামিনা । 
রাহুশুক্র দ্বিতীয়েযু পতিমন্যং চিকীর্যতি ॥ ২১ 

যে কামিনীর লগ্নে রাহু, রবি ও মঙ্গল থাকে, সে বিধবা! হয় এবং দ্বিতীয় 

স্থানে রাঁহু ও শুক্র থাকিলে রমণী আপন পতিকে ত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণে 

অভিলাধিণী হয় ॥ ২১ 

অধম পরিচ্ছেদ | 
এনে 

নিধনভাব-চিন্ত] | 

চ্ছানেহইমে গুরুবুধেনিয়তং বিয়োগং 

মৃত্যুং শশিভৃগুস্ৃতম্চ তথৈব রাহুঃ। 
সূর্ধ্যঃ করোতি বিধবাং ক্ষিতীজস্তথৈব 
বৈবস্বতো। ধনবতীং পতিবল্লভাঞ্চ ॥ ১ 

অষ্টম স্থানে বৃহস্পতি, বুধ, চন্দ্র, শুক্র ব| বাহু থাকিলে রমণীর পতিস 

বিচ্ছেদ ব৷ তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। অষ্টমস্থ রবি ও মঙ্গল জাতাঙ্গনাতে 
বিধবা! করিয়। থাঁকে এবং শান ধনবতী ও পতিপ্রিয়! করিয়া থকে ॥ ১ 

বৈধব্যং স্যাৎ পাঁপখেটইষ্টমস্থে 

রন্ধ স্বামী সংস্থিতো যস্ত চাংশে। 
মৃত্যুঃ পাকে তস্য বাচ্যোহঙ্গনায়াঃ 

সৌম্যৈরর্থস্থানগৈঃ স্যাৎ স্বয়ং হি ॥২ 

অষ্টমস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে নাঁরী বিধবা হয়; কিন্তুযদি দ্বিতীয় স্থাঁ' 

গভগ্রহ থাকে, তবে অষ্টমীধিপ্তি যে গ্রহের নঝংশে থাকিবে, সেই গ্রহের দ 
ভোগকালে নারীর নিজের মৃত্যু হয় ॥ ২ 

মতান্তরে-- 

পাপেইষটমে বিধবতা নিধনাধিপতিনবাংশকে যস্তা ৷ 
তম্ক দশায়াং মরণং বাচ্যন্তম্তাঃ শুতৈদ্বিতীয়স্থৈঃ ॥ ৩ 
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অষ্টম স্থানে পাঁপগ্রহ থাকিলে নারী বিধবা হয়। অষ্টমাধিপতি যে গ্রহের 
নবাংশে অবস্থিত, দেই গ্রহের দশায় নারীর মৃত্যু হয়। আর যাহার অষ্টম- 
স্থানে পাপগ্রহ এবং দ্বিতীয় স্থানে শুভগ্রহ থাকে, সেই স্ত্রীর ভর্ভসমীপে 

মরণ হয় ॥ 2 

লগ্নে ব্যয়ে চ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে ঝুজে। 

কন্য। হরতি ভর্ভারং ভর্তা ভাব্যাং হনিষ্যতি ॥ ৪ 

লঞ্ে, চতুর্যে, সপ্তমে, অষ্টমে বা দ্বাদশে মঙ্গল থাঁকিলে নারীর স্বামী" 

বিয়োগ ঘটে ॥ ৪ 

জ্যোতিনিঃ। ক্রুরব্যোমচরঃ নত্রীণামন্স্থে। বিলগ্লতঃ। 

নীচারিপাপবর্গেষু যদি মৃত্যুকরঃ পতেঃ ॥ ৫ 

বৈধব্যং স্কাৎ পাপখেটেইষ্টমস্থে 
রন্ধ স্বামী সংস্থিতো যস্ত চাংশে। 

মৃত্যুঃ পাকে তস্ত বাচ্যোইজনায়াঃ 

সৌমৈ।রর্থস্থানগৈঃ স্তাৎ স্বয়ং হি ॥ ৬ 
বৃহজ্জাঃ। ক্রুরেহষ্টমে বিধবতা নিধনেশ্বরোহংশে। 

যস্ত স্থিতো বয়সি তন্য মমে প্রদিক্টা ॥৭ 

জ্যোতিনিবন্ধে উক্ত হইফাছে যে, অষ্টমস্থ পাপগ্রহ নীচস্থ, শক্রগৃহস্থ বা 
অশুভবর্গগত হইলে নারী বিধব| হয়; কিন্তু উক্ত যোগে শুভগ্রহ ঘিভীয়স্থ 

হইন্ল অর্থাৎ অষ্টমে পাঁপগ্রহ এবং লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে শুভগ্রছ থাঁকিলে 

নারীর পতির মৃত্যু হয় না, তাঁহার নিজেরই মৃত্যু হয়। আর বৃহজ্জাতকে উক্ত 

হইয়!ছে যে, নারীর জনুপগ্রের অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিলে নারী বিধবা! হয়| 

বৈধব্যকাঁল নিরপণ__আষ্টমপতি যে গ্রভের নবাংশে থ।কিবেন, সেই 

নবাংশপতি গ্রহের দশায় বাঁ অন্তদিশ!র, কিম্বা নবাংশপতিগ্রহের নিহ্গায়ু 

ংখ্য। যত বর্ষ, বিবাহের পর তন বর্ধান্তে নারী বিধবা হয়। গ্রহ্গণের 

নিপর্গাযুর প্রমাণ যথ।-একং দৌ নববিংশতিধূতিক্তী পঞ্চাশদেষাং ক্রমাৎ, 

চত্্ররেন্শুক্রজীব-দিনক ভ-গ্র।ভাকরীণ।ং অনা অর্থাৎ চাত্রর নিসর্গ ১. বর্ষ, 
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মঙ্গলের ২ বর্ষ, বুধের ৯ বর্ষ, শুক্রের ২০ বর্ষ, বৃহস্পত্তির ১৮ বর্ষ, রবির ২৭ ব 

এবং শনির ৫০ বর্ষ, সর্বযোগে ১২০ বর্ষ নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৫-_৭ 

্য়াষ্টগে বুজে ক্রুরযুতে রাহৌ চ লগ্নগে। 
রপ্তাথ লগ্নগে সুধ্যে ভৌমে বা দুর্গ! শনৌ ॥ ৮ 

দ্বাদশ বা তম স্থানে মঙ্গল এৰং কোন একটা পাপগ্রহ সহ রাঁছ অবস্থ 
করিলে জাভাঙ্গনা বিধবা ও কুলটা হয়; লগ্নে রবি মঙ্গল কিম্বা শনি থাঁকি। 

স্ত্রী হতভাগিনী হয ॥ ৮ 

অফ্টমেতষ্$মে বর্ষে চন্দ্রাচ্চাঙ্টমসংস্থিতে 

গর্ভচ্যুতিং কুজঃ কুর্ধ্যাৎ শুক্রজীব মৃত প্রজাং। 

সূর্ধ্যশ্চ রুধিরআবং শনিরোগাময়ৈযু'তাং 
অফ্টমন্থা গ্রহাঃ ন্যুনং ন স্ত্রিয়াঃ শোভন! মতাঃ ॥ ৯ 

চন্দ্র হইতে অইমস্থানে মঙ্গল অবস্থান করিলে রমণীর ১৬ বৎসর বয়ঃ৫ 

কালে গর্ভআব, বুংস্পত্তি ও শুক্র থাকিলে মুন্প্রজা, রবি থাকিলে রক্তত্র 

এবং শনি থাকিলে রোগজ্দ্। ভষ্টম স্বামে কোন গ্রহই রমণীর পক্ষে শু 
প্রদ নহে ॥৯ 

সপ রর ধা এটি 

নবম পরিচ্ছেদ | 

ধস্মভাব-চিন্ত] | 

ধন্মে স্থিত ভূগুদিবাকরভূমিপুব্রা 
জীবোই:প ধন্মনিরতাং শশিজস্ত সাধবীং। 

_ রাহুম্চ সূর্্যতনয়শ্চ করোতি বন্ধযাং 
কন্যাং প্রসুতিবহুলাং কুরুতে শশানঙ্কঃ ॥ ১ 

'ব্বস্থাঁনে শুক্র, স্ব মঙ্গল ও বুং্পতি থাকিলে রমণী ধরণী নরভাঃ 
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থাকিলে সাধ্বী, রাহু ও শনি থাকিলে বন্ধ্যা আঁর চন্দ্র অবস্থান করিলে বহু 

সম্তান প্রপবিনী হইয়া থাকে ॥ ১ 

দশম পরিচ্ছেদ । 
7 (৯) 

কশ্মভাব-চিন্ত। ৷ 

রাঁহুনভোগতৌ বিধবাং করোতি নারীং 

পাপে রতাং দ্িনকরশ্চ শনৈশ্চরশ্চ। 

মৃত্যুং কুজোহর্থবহুতাং খলু শীতরশ্মি 

শেষাগ্রহা! ধনবতীং পতিবল্লভাঞ্চ ॥ ১ 

দশমস্থানে রাঁছ থাকিলে নারী বিধবা, রবি ও শনি থাকিলে পাঁপকার্ধ্য- 
রতা, মঙ্গল থাকিলে মৃত্যুমুখে পতিতা, চন্দ্র থাকিলে বনু অর্থযুক্তা এবং অব- 
শিষ্ট গ্রহগণ উক্ত স্থানে অবস্থান করিলে ধনবত্তী ও পতিবল্লভ1 হইয় থাকে ॥ ১ 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 
-১-(*৯)-৮- 

আয়ভাব-চিন্ত1 | 

আয়ে রবি বহুস্ুতাং ধনিনীঞ্চ কন্যাং 

পুত্রান্বিতামবনীজঃ শনিরর্থপুর্ণীং। 
আযুস্বতীং গুরুশশাঙ্বস্থতৌ সসৌম্যো 
রাহুঃ করোতি বিধবাং ভৃগুরর্থযুক্তাং ॥ ১ 

একাদশ স্থানে রবি অবস্থান করিলে নারী বহুপুত্রবতী ও ধনবতী, মঙ্গল 

অবস্থান করিলে পৃত্রবতী, শনি থাকিলে ধনাঢ্যা, বৃহম্পতি ও বুধ থাঁকিলে 

দীর্ঘাযু্দী, সচন্দ্র রাহ থাকিলে বিধবা এবং শুক্র থাকিলে অর্থযুক্ত1 হয় ॥ ১ 



৫১৮ জ্যোন্িষ-প্রভীকর । 

সবাদশ পরিচ্ছেদ | 
(৯) 

ব্যয়ভাব-চিন্ত1। 

আস্তে গুরু ধনবতীং দিনকৃদ্ররিদ্রাং 

চন্দ্রোধনব্যয়করীং কুলটাঞ্চ রাছুঃ। 

সাধবীং ভূগুশশিস্থুতৌ বহুপুআপৌন্রাং 
দানপ্রযুক্তহৃদয়াং রবিজঃ কুজশ্চ ॥ ১ 

দ্বাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাঁকিলে নারী ধনবতী, ববি থাকিলে দরিদ্রা, চন্দ্র 

থাঁকিলে ধনব্যয়করী, রাহু থাঁকিলে কুলটা, শুক্র ও বুধ গাঁকিলে বহু পুত্র- 
পৌত্রান্িতা ও সাধবী, এবং শনি ও মঙ্গল থাকিলে দানপরায়ণা হইয়। থকে ॥ ১ 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
সপ (বস) 

নারীচরিত্রাি-বিচাঁরঃ। 

লগ্নে চ চন্দ্রেসমরাশিষাতে কাস্ত। নিতান্তং প্রকৃতিস্থিতা স্যাঁৎ। 
তন্্রপত্ষাসহিতাথ সৌমৈঃনিরীক্ষিতৌ যদি চারুশীল1 ॥ ১ 
যদি কোন রমণীর সমরাশি লগ্ন হয় এবং সমরাঁশিতে জন্মকালে চন্দ্র অব- 

স্থান করে, তাহ! হইলে সেই রমণী অতিশয় শাস্তপ্রকৃতিসম্পন্ন। হইয়| থাকে) 

আর যদি উক্ত লগ্ন ও চন্দ্র শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই নাকী 

বু ভূষণাদিসম্পন্না ও নির্মল-চরিত্রা হইয়। থাঁকে ॥ ১ 

তয়োঃ স্থিতিশ্চেদ্বিযমাখ্য রাশ নরাকারধর! কুরূপা । 
পাপগ্রহালোকনযোগযাতে তৌ চেও কুশীল! গুণবর্জিত। সা ॥ ২ 

যদি বিষম রাঁশি জন্মলগ্ন কা জন্মরাঁশি হয়, তাহা হইলে নারী কুরূপা ও 

পুক্ষষাকতিবিশিষ্টা হইয়া থাকে ; আর মদি এঁক্দিযম রাশিশ্থ লগ্ন ৪ টক্দ্রের 
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প্রতি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে কিন্ব। তাহাতে পাপগ্রভের সংযোগ হয়, তাহ! হইলে 
উক্তরূপ লগ্নে জাতা ও তন্জরপ রাশিসম্পন্না রমণী ছুঃশীল| ও গুণবিহীন! হয় ॥ ২ 

লগ্রং বা বিধুরর্কমন্দিরগতে! ভৌমস্য খাগ্যংশকে 
মেচ্ছসঞ্চরণোদ্যতা শশিহ্ৃতম্যাতীব ছুষ্টাশয়৷ । 

দেবাধীশপুরোধসো৷ নিগদ্দিতা সা রাজপত্বী ভূগোঃ 

পৌংশ্চল্যগতিরতা। শনেরতিতরাং পুন্বৎ প্রগল্ভাঙ্গন! ॥৩ 

যদি কোন রমণীর রবির ক্ষেত্র লগ্ন হয় কিংবা চন্দ্র অবস্থান করিয়া মঙ্গলের 
ত্রিংশাংশগত হয়, তবে সে রমণী সহবাসাভিলাষিনী, বুধের হইলে হৃষ্টাশয়া, 

বৃহম্পন্তির হইলে রাজপত্বী, শুক্রের হইলে বেপ্তা এবং শনির ত্রিংশাংশগত 

হইলে পুরুষ-স্ৃশ প্রগল্ভ! হয় ॥ ৩ 

চন্দ্রাগারে খাগ্নিভাগে কুজন্ স্বেচ্ছাবৃত্তিজ্ঞস্থ শিল্পপ্রবীণ] | 

বাচাং পত্যুঃ সদ্গুণং ভার্গবস্য সাধবী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী ॥8 

পুর্বোক্তব্ূপ লগ্ন ব। চন্দ্র যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত হয়, 
তবে নারী স্বেচ্ছাচারিণী, বুধের শিল্প-বিগ্ভায় নিপুণা, বৃহস্পতির সব্গুণসম্পন্নাঃ 
শুক্রের সাধবী এবং শনির প্রিয়জনের প্রাণহত্ত্রী অর্থাৎ পতিঘাতিনী হয় ॥৪ 

শশিলগ্রসমাযুক্তৈ ফলং ত্রিংশাংশকৈরিদম্ 
বলাবল বিকল্পেন তয়োরুক্তং বিচিন্তয়েহ ॥৫ 

লগ্ন ঝ রাশির ত্রিংশংশের যে ফলাফল কথিত হইল তাহা প্র ত্রিংশাংশের 

বলাবলান্ুদারে বিচার করিতে হইলে অর্থাৎ লগ্র বা চন্দ্র এতছুভয়ের মধ্যে 
যেটা বলবান্ হইবে, তদনুসারে ফল কল্পনা করিতে হইবে। 

প্রথমে জাত রমণীর লগ্াদি নিরূপণ করত পরে যড়বর্থ নির্ণয় করিলেই 

কাহার ব্রিংশাংশে জন্ম হইয়াছে সহজে স্থিরীককৃত হইবে। (১২২ পৃষ্ঠায় 
ত্রিংশাংশাধিপ চক্র দ্রষ্টব্য) এবং চন্দ্রের স্ফুট জানিতে পারিলে কাহার ত্রিংশাংশে 
চন্দ্র অবস্থিত সহজে প্রতীয়মান হইবে। 

উদ্বাহরণ--মনে করুন একটী রমণীর কন্তারাশির ১১ অংশে জন্ম হই- 
যাঁছে। কন্ঠারাশি বুধের ক্ষেত্র, সুতরাং বুধের ক্ষেত্র তাঁহার লগ্ন হইয়াছে; 
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এবং কন্তাঁরাঁশির একাদশ অংশ হইতে অষ্টাদশ অংশ পধ্যন্ত অষ্টভাথের অধি- 
পতি বৃহস্পতি, শ্ুভরাং তাহার বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম অথর! তাহার লঙ্ব 

বৃহল্পতির ত্রিংশীংশগত হইয়াছে । সেইরূপ চগ্দ্র যদি জন্মকালীন ধনুরাশির 

১২ অংশে অবস্থিত থাকি, তাত হইলে বুধের তিংশাংশে চল্রী অবস্থান কালীন 

তাহার জন্ম হইত । 
পাঠকবর্গের স্থুত্বিধার্থ নিম্নে নারী-চরিজাদি নির্ণায়ক ভ্ত্িংশাংশ-চক্র প্রদত 

হইল । 

নারীচরিত্রাদি-নিরণায়ক ত্রিংশা 'শ-চক্র | 
রবির ক্ষেত্রে মঙ্গলের ত্রিংশাংশে  শ্রেচ্ছসহবাসাভিলাধিণী | 

টা পি বুধের ুষ্টাশয়।। 

নী বৃহম্পতির » রাজপত্বী। 
2. শুক্রের রা কুলটা। 

সই শনির টি পুরুষ-্সদৃশ প্রগল্ভ।। 

চক্রের ক্ষেত্রে মঙ্গলের রর স্বেচ্ছাচারিণী। 

রে. বুধের রঃ বিষ্ভানিপুণ! | 

রি. বৃহল্পতির ৮ গুণবতী। 

হত ও শুক্রের সাধবী। 

টি ও শনির রি পতিথ্তি্ী। 
মঙ্গলের প্সেত্রে মঙ্গলের ্ কুচরিত্রা। 

১: বুধের টি মায়াবিনী । 
রি বৃহস্পতির *” সাধ্বী। 
৮.৮ শুক্রের রী ব্যভিচারিণী । 

ও শনির র্ট দাঁসী। 

বুধের ক্ষেত্রে মঙ্গলের রহ কুটিল|। 
রি বুধের ট গুণুবতী। 
চু এ বৃহম্পতির ৮ সাধ্বী। 

টি গুক্ষের * অতিকামুকী। 
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বুধের ক্ষেত্রে শনির ৮  : ক্লীবের পত্রী । 
বৃহস্পতির রহ মঙ্গলের % গুণভূষিতা 

্ ্ বুধের রশ্্যযশালিনী। 

্ বৃহস্পতির ” যশস্বিনী। 
রর £ গুক্রের এ সাধবী। 

এ শনির ্ অন্পস্থরততুষ্টা। 
গক্রের রা মঙ্গলের রা ুষ্টা। 

্ বুধের শিল্পনিপুণ] | 

বৃহম্পতির ৮ গুণবতী। 

রঃ ্ শুক্রের নি অতি চঞ্চল! । 

রী ্ট শনির রি পুন । 
নির রা মঙ্গলের দাসী। 

টি রর বুধের ী খলস্বভাবা। 

্ রি বৃহস্পতির ৮” পতিপরায়ণ! । 

ঠা রা শুক্রের ্ বন্ধ্যা । 

4: শনির নীচরতা । 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
(৯) 

রাজপত্ী-যোগাঁঃ | 

মুর্তো স্থরেজ্যোহস্তগতঃ শশাঙ্কোহথব! স্ববর্গে গগনে চ শুক্রঃ | 
জাতাস্তজানামপি মন্দিরেহত্র যোগে ভবেৎ পার্থিববল্পভা চ ॥১ 
যদি কোন রমণীর জন্মলগ্নে বৃহস্পতি, সপ্তমে চন্দ্র অথবা দশম স্থানে শুক্র 

দ্বীয় ক্ষেত্র-নবাংশাদি বর্ণে অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই রমণী অতি নীচ- 

কুলোভ্ভব! হইলেও রাজমহিষী হইবে ॥ ১ ঠ 
প্র--৬৬ 



৫২২ জ্যেএতিষ-প্রভাঁকর । 

কেক্জোথু সৌম্য যদি কল্পভাজঃ পাপাঃ কলত্রে চ মনুষ্যরাশিঃ | 
রাজ্্রী ভবেৎ স্ত্রী বকোবধুক্ত। নিত্যং প্রশান্তারিস্ৃথেন তুষ্ট ॥২ 

যদ্দি কোন নায়ীর জন্মকাঁলে শুভগ্রহসকল কেন্দ্রে অব্থ।ন করে এবং ঘষ 

স্থানে মিথুন রাশিতে পাপগ্রহনকল অবস্থান করে, তাহা হুইলে জাতান্বন! 
শক্রহীন” দুখসম্তষ্টা, ধনবতী এবং বাজী হইয়া থাকে ॥ ২ 

একোহপি জীবে! রসবর্গশুদ্ধঃ কেন্দ্রে যদা চত্দ্রনিরীক্ষিতশ্চ। 

রাজ্জী ভবেৎ স্ত্রী স্থধনাত্রজাঁতা বরেভষাণ! ইতিতঞ্চ ? দেশা: ॥শ৩ 

একমাত্র বৃহস্পতি ষড়বর্গ শুদ্ধ ও চন্দ্র কতৃক দৃষ্ট হইয়া! কেন্দ্রে অবন্থীন কন্ধিলে 
রী ধনবভী ও উৎকষ্ট হস্তী-যানসম্পন্ন! রাজ্ঞী হয় ॥ ৩ 

লাভাশ্রিভঃ শীতকরো ভূপুশ্চ কলত্রগঃ সোমস্তেন যুক্তঃ। 

জীবেন দৃষ্টং কুরুতেহত্ররাজ্ভী লোকে স্ততির্বন্বিবরৈঃ সদৈব ॥8 

যদি 'লাভস্থানে চন্দ্র ও স্মস্থানে শুক্র বুধযুক্ত এবং বৃহস্পতি কর্তৃক 
ৃষ্ট হইয়। অবস্থান করে, তাহা! হইলে জাত রমণী রাজ্জী হয় এবং স্তততিবাদ্বকগ্ণ 
সর্বদ। তাহার গুণকীর্তন করিয়া থাকে ॥ ৪ 

বুধে বিলগ্নে যদি তুঙগসংস্থে লাভাশ্রিতো দেবপুরোহিতণ্ড | 

নরেল্রপত্বীবনিতাত্র যোগে ভবে প্রসিদ্ধ! ধরণীতলেহম্মিন্ ॥€ 

ষদ্দি কোন রমণীর লগ্নে বুধ তুঙ্বস্থানে অবস্থিতি করে অর্থাৎ কন্তালগে 

জন্ম হয় ও তাছাঁতে বুধ অবস্থান করে এবং একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকে, 

তাহ! হইলে উক্তরূপ লগ্নে জাঁতা রমণী নরেন্দ্রপত্জী হইয়া! জগতে বিশিষ্টরূপ 
খ্যাতিসম্পন্ন! হইয়। থাকে ॥ ৫ 

তৃভীয়গঃ লোমস্থৃতোহন্বুসংস্থঃ বড়বর্গশুদ্ধে! যদি দেবমন্ত্রী 
মূর্ত ভূণ্ঃ পার্থিবসম্মতাঞ্চ করোতি নারীং বছুবাজিবৃন্দাং ॥৬ 

যদি নারীর জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয়স্থানে বুধ, চতুর্ঘস্থানে ষড়বর্ণশুদ্ধ বৃহদ্পতি 
খবং গুক্র লগ্নে অবস্থান করে, তাহ! হইলে সে রমণী বন্ছু অশ্বসমন্থিত! রাঁজ- 

মহিষী হয় ॥ ৬ 



ব্রয়োদশ অধ্যায়। ৫২৩ 

 শীর্ষোদয়ে সপ্তমগে শশাঙ্কে চতুষ্টয়ে পাপবিবজ্জিতে চ। 
রাজ্বী ভবেদ্ ভূরিগঞা শ্বযুক্ত! পতিপ্রধানা বিজিতারিপক্ষা! ॥ ৭ 

যদিকোন রম্ণীর জন্মসময়ে রাশিচক্রে লগ্ন হইতে সপ্তমস্থানে শীর্ষোদয় 
রাশিতে অর্থাৎ মিথুন, সিংহ, কন্তা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ত শ্ববং মীনে চন্ী অবস্থান 
কৰে গুরবং কেন্দ্রে কোঁন পাপগ্রহ না থাকে, ভাহ। হইলে সেই রছদী রাজপত্রী, 
বছগজ ও অশ্বযুক্তা, পতিগ্রধাঁনা এবং শক্রপক্ষবিজয়িনী হই! থাকে ॥ ৭ 

বড়বর্গশুদ্ধৈ স্ত্রিভিরেব রাজ্জী চতুর্ভিরীশস্ত তথৈব পত্রী । 
পঞ্চযাদিভির্দেববিমানভাজ। ভ্রেলোকানাথগ্রমদা। তথ! স্যাৎ ॥৮ 

ধদ্দি কোন নারীর জন্মসময়ে তিনটা গ্রহ যড়বর্গে শুদ্ধ থাকে, ভাহা হইলে 
র্্জমহিযী, চারিটা থাঁকিলে ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তির পত্বী এবং পীঁচটা গ্রহ উতর 
গুদ্ধ থাকিলে ইন্দ্রের পত্রী হইয়া থাকে ॥৮ 

তুঙ্গা শ্রিতে শীতকরে স্ুখস্থে জীবেন দৃষ্টে পরিপৃর্দেহে । 
বিদ্ভাধরীবাত্র ভবেৎ প্রধান! রাঙ্জী জিতারিব্বনুপুন্্রপৌত্রা ॥৯ 
খছি কোন রমণীর জন্মসময়ে পূর্ণচন্দ্র লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থানে স্বীয় উচ্চ 

ঘর্থাৎ বৃষ রাশিতে বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া! অবস্থান করে, ভাহা হইলে সেই 
রমণী বিগ্তাধরী সদৃশী অথব| প্রধানা রাঁজমহিবী ও বনুপুত্রপৌত্রান্থিডা হইয়া 
শত্রুকুল জয় করে ॥ ৯ 

্বক্ষেত্রগঃ সোমস্থতো হম্ুসংস্থঃ ষড় বর্গ শুদ্ধঃ সরাজিমন্ত্রী । 

শুক্রেণ দৃষ্টঃ প্রমদাং প্রসূতে রাজ্ৰীং মহাশব্বসমস্থিতাং চ ॥১০ 

যদি বুধ চতুর্থস্থানে স্বক্ষেত্রে অবস্থান করে এবং বৃহস্পতি যড়বর্গে শুদ্ধ 
হইয়া শুক্র দ্বারা অবলোকিত হয়, তাহা হইলে জীতাঙগন! প্রভূত কীর্তিশালিনী 

রাজী হইয়া থাকে ॥ ১০ 

বক্ধস্ত তীয়ে রিপুসংস্হিতো ব৷ ষড়বর্গশুদ্ধোরবিজশ্ঠ লাভে । 
স্থিরে বিলগ্নে গুরুণা চ যুক্তে রাজ্জী ভবে জ্্ী পতিধল্লভা চ ॥ ১১ 

ধদি তৃতীয় কিন্বী ষষ্টস্থানে মঙ্গল ফড়বর্গে শুদ্ধ হইয়া অকগ্থান করে এবং 



৫২৪ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর । 

শনি লাতস্থানে থাকে আর স্থিররাঁশি লগ্ন হয় ও তাহাতে বৃহস্পতি অবস্থান 
করেন, তাহা হইলে সেই রমণী রাজমহিষী ও পতিবল্লভা হইয়! থাকে ॥ ১১ 

আয়ম্থিতস্তীক্ষকরঃ সৃতুঙ্গে মূর্ত শশাহ্কঃ পরিপুর্ণদেহঃ 
সৌম্যোম্বরস্থঃ কুরুতে চ রাজ্ঞীম্পতিপ্রধানাং বন্ুপুত্রপৌত্রাং ॥১২ 
যদি আয়স্থানে স্ুতুঙ্গে রবি, লগ্নে পুর্চন্দ্র এবং বুধ দশমস্থানে অবস্থান 

করে, তাহা হইলে জাতা রমণী রা'জপত্বী, পতিপ্রধাঁনা এবং বহুপুত্রপৌত্রাস্থিতা 
হইয়া থাকে ॥ ১২ 

_ ষড়বর্গশুদ্ধে দিবসাধিনাথে তৃতীয়গে সূর্ধ্স্থতে রিপুণ্ছে। 
ভবেচ্চ জাত! প্রমদা স্থরাজ্জী ধন্মপ্রধানা পতিবল্পভ। চ ॥ ১৩ 

ষড়বর্গে শুদ্ধ হইয়। রবি তৃতীয়ে এবং শনি ষষ্ঠে থাঁকিলে জাতাঙ্গন! রাজ্জী, 
ধার্মিক! এবং পতিবল্লভা হইয়া থাকে ॥ ১৩ 

স্থিরে বিলগ্নে রসবর্গশুদ্ধে সৌস্যেন যুক্তেত্থবীক্ষিতে বা। 
তুঙ্গাশ্রিতে চৈকতমেহত্র রাও রবেভবৃন্দানুগতা সদা স্তাৎ ॥১৪ 
যদি স্থিররাঁশি লগ্ন হয় ও তাহাতে বড়বর্গশুদ্ধ বুধ থাঁকে অথব1 তাহাতে 

তাহার দৃষ্টি থাকে এবং কোন একটা গ্রহ তুঙ্গে অবস্থান করে, তাহা হইলে রমণী 
রাজ্জী হইয়। হস্তী দ্বারা সদ পরিবৃতা! থাঁকে ॥ ১৪ 

যস্যা বুধস্তঙ্গগতে বিলগ্নে লাভস্থলে দেবপুরোহিতশ্চ। 
ধনেহস্তি শুক্রো দশমে শশাঙ্কঃ সা সার্বর্বভৌমস্ত বধূর্ভবিত্রী ॥১৫ 

যেরমণীর লগ্গে বুধ তুঙ্গগত, একাদশে বৃহস্পতি, ধনস্থানে শুক্র এবং 

দশমে চন্দ্র অবস্থান করে, সে রমণী সার্বভৌমের বধূ হইয়া থাকে ॥ ৯৫ 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | 

বন্ধ্যাযোগাঃ ৷ 

চন্দরে মন্দঃ কুজে জীবঃ শনৈশ্চরসহৈগঃ | 

দ্যন্গাঃ সর্ধখচরাঃ কন্া। বন্ধ্যা ভবেদ্ঞ্রবং ॥ ১ 



ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৫২৫ 

চলর ও শনি ভথবা মঙ্গল, বুহস্পতি ও শনি একরাশিগত আর অপরাপর 

গ্রহ সকল সপ্তমস্থানগত হইলে সেই নারী নিশ্চিত বন্ধ্যা হইয়! থাকে ॥ ১ 

নর সূর্য্যঃ কুক্ধো। জীবঃ লগ্নসংস্থো। যদা ভবে । 
লগ্নাদমগো বাপি স্ত্রী বন্ধা! বৈ ভবেৎ খলু ॥ ২ 

চন্্র, সূর্য্য, মঙ্গল ও বুহস্পতি যদি লগ্নে কিম্বা লগ্নের অইমঙ্থানে « একত্র 

অবস্থান করে, তাহ! হইলে সেই নারী বন্ধ্যা হয় ॥ ২ 

চন্দ্রঃ সুরধ্যঃ কুজো জীবঃ শনৈশ্চরসহৈগাঃ। 
লগ্ীষ্টমগতা৷ কন্ঠা। বন্ধ্যা সা চ ভবেদ্প্রবং ॥ ৩ 

যে রমণীর লগ্নের অষ্টমস্থানে চন্ত্র হুধ্য মঙ্গল গুরু ও শনি একত্র অবস্থান 
করে, সেই স্ত্রী বন্ধ্যা হয় ॥ ৩ 

লগ্নে দ্বিপঞ্চমে তুষ্যে দশমে দবাদশে গ্রহাঃ 
পৃতিবন্ধ্যা ভবেননারী নারীবন্ধ্যো ভবে পতিঃ ॥ ৪ 

লগ্ন, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, দশম ও দ্বাদশস্থানে গ্রহ থাকিলে রমণীর পতি 

বন্ধ্য এবং পুরুষের পত্বী বন্ধ্য1 হয় ॥ ৪ 

লগে চন্দ্রে পাপগ্রহে পাপগ্রহনবাংশকে। 

সত্যাচাধ্যমতে বন্ধ্যা সা স্ত্রী ভবতি নিশ্চিতং ॥ ৫ 

সত্যাচার্ধয বলেন, লগ্নে চন্দ্র পাপগ্রহ সহ পাপগ্রহের নবাংশে অবস্থান 

করিলে রমণীর নিশ্চিত বন্ধ্যা-যোগ হইয়া থাকে ॥ ৫ 

লগ্নাৎ সপ্তমং স্থানং শনিক্ষেত্র ভবেদ্যদি। 

শনিদুষ্টং যুতং বাপি সা শ্রী বন্ধ্যা ভবেদ্ঞ্রবং ॥ ৬ 

যদ্দি লগ্নের সপ্তম স্থান শনির ক্ষেত্র হয় আর তথায় শনির দৃষ্টি থাকে বা 

শনি অবস্থান করেন, তাহা হইলে নারী নিশ্চিত বন্ধ্য! হইয়া থাকে ॥ ৬ 

রবিবর্বা নিধনে মন্দঃ স্বগৃহস্থো বিলগ্রতঃ | 
বন্ধ্যা স্তাদথবাহবন্ধ্যা কাকবন্ধ্য বিছুবুধাঃ॥ ৭ 

পণ্ডিতগণ' বলেন যে, লগ্নে বা অষ্টমস্থানে স্বগৃহে রবি কিম্বা! শনি অবস্থান 
করিলে নারী বন্ধা। অথবা কাকবন্ধা। (একমাত্র প্রসবিনী হয়) ॥ ৭ 



৫২৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

মকরলগ্নসংপ্রাপ্ডে কুস্তে ব শুভবজ্ঞিতে। 
শনিদৃষ্টযুতে বাপি বন্ধ্যা ভবতি নান্যথা ॥ ৮ 

যে রমণীর মকরলগ্নে জন্ম হয় এবং কুস্ত রাশিতে শনির দৃষ্টি বা অবস্থান 
থাকে আর শুভগ্রহের যৌগ বা দৃষ্টি না খাঁকে, সে নারী বন্ধ্যা হয় ॥ ৮ 

য্যা জন্মনি বৈ ভিষ্টেব্বুধাংশে চ শনৈশ্চরেত। 
বন্ধ্যা সা নিশ্চিতা নারী জ্যোতিঃশান্ত্রবিশারদৈঃ ॥৯ 

জ্যোতিষশীস্ত্রবিশারদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে, যে নারীর জন্মকালে বুধের 
'নবাংশে শনি থাকে, সে বন্ধ্য! হয় ৯ 

শক্জৌমগৃহে লগ্নে চন্দে চ সিভসযু্ে। 
পাপদৃষ্টেহথ সা নারী বন্ধ্যতামুপগচ্ছতি ॥ ১০ 

শনি কিছ মঙ্গলের ক্ষেত্রে লগ্ন হইলে এবং গাহাঁতে পাপগ্রহ কর্তৃক অব- 
লোকিত ও শুক্রসহ যুক্ত হইঞ্স। চন্দ্র অবস্থান করিল রমণী বন্ধ্যা হয় | ১৯ 

রহ্ধ গোঁ মন্দসূর্য্যৌ চেরিলগ্রানিজরাশিগৌ । 
বন্ধ্যাহথ চক্রজশ্চজ্ৰঃ কাকবন্ধ্যা তা ভবে ॥ ১১ 

শনি ও রবি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে স্বক্ষেত্রপত হইলে নারী বন্ধ্যা আর 

বুধ ও চগ্দ্র প্ররূপ হইলে কাঁকবদ্ধণা অর্থ/ৎ একবার মাত্র সম্তান হয় ॥ ১১ 

হারাবার ৯০০০ 

যোড়শ পরিচ্ছেদ | 

বিবাহে ত্যক্তব্য নারীর পঞ্চদোষ। 
পঞ্চপানিগ্রহে দোষা বর্জনীয় প্রযত্বুতঃ | 

দারিপ্র্য-মৃত্যু-বৈধব্যপৌংশ্চল্যমনপত্যতা৷ ॥ ১ 

বিবাঁহকাঁলে নিয়োক্ত পঞ্চদৌন থার্দকলে তাহাকে বিবাহ করা উচিত 
নহে । দারিউ-যোগ! মৃত্াত্যোগি, বেস্টাঘোগ এবং অপত্যর্তা-যোগ । 



জয়োদশ অধ্যায় । ৫২৭ 

দারিব্র্যযোগাঃ। 

রবিণ। সহিতোমন্দঃ শুক্রেনাপি যুতোহপি বা। 
এষ দারিদ্র্যযোগোহপি সযুদ্রমপি শোয়ে ॥ ২ 

কোঁন রমণীর কোঠীতে' রবি, শনি ও শুক্কের সহিত একরাশিতে অবস্থান 

করিলে মহাদারিদ্রযযোগ হয়, এই দারিদ্র্যযোগে সমুদ্র পর্য্যন্ত শুক হইয়ী! 
যায় অর্থাৎ কিছুই থাকে না ॥ ২ 

লগ্নাধিপে শক্রগৃহংগতে বা যন্তেশ্বরে লগ্নগতেইপি বা চেৎ। 
বিলগ্নপে মারকনাথণৃষ্টে নারী ভবেন্িরধধন! বাপি বৈশ্বঃ ॥ ৩ 

নগ্নাধিপতি ষষ্ঠস্থানে এবং যষ্ঠাধিপতি লগ্নস্থ হইয়৷ মারকাধিপতি দারা দৃষ্ট 

হইলে জাতান! বণিক হইলেও দরিদ্র! হয় ॥ ৩ 

লগ্নেন্দু কেতুসংযুতে বা! লগ্নেশে নিধনং গতে। 

মারকেশযুতে দৃষ্টে জাত বৈ নিধন! ভবে ॥ ৪ 

লগ্ন বাচন্দ্র কেতুযুক্ত হইলে এবং লগ্রাধিপতি অষ্টমস্থানগত হইয়া মার- 
কাধিপতি কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে নারী ধর্ঝহীনা হইয়া! থাকে ॥ ৪ 

বৈধব্য ও স্বৃত্যুযোগ । 

লগ্নাদষ্টমকে শ্থানে কুজশৌরিদিবাঁকরাঃ। 
সগ্তমে ভূছিপুত্রম্চ কন্য! বৈধব্যলক্ষণং ॥ ৫ 

লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে মঙ্গল, শনি কিন্ত হুধ্য এবং সপ্তমস্থানে শুক্র অব- 

স্কান কৰিলে নারী বিধব] হয় ॥ ৫ 

ক্ররেইস্তে বিধবী ভবতি পুনভূশ্চি শুভা শুভৈঃ। 
ক্রুরেহ্টমে চ বিধবা স্তাৎ স্বন্ষে গা স্বয়ং ভরিতে ॥৬ 

সপ্তমস্থানে অগুভগ্রহ থাকেল নারী বিধবা শ্রবং শুভাগুভ গ্রহ থাঁকিলে 

পুনর্ভ, হইয়৷ থাকে । আর অষ্টমস্থানে ক্রর গ্রহ থাকিলে নারী বিধবা! হয় 
এবং দ্বিতীয় ভবনে জ্রুরগ্রহ খাঁকিলে তাহার নিজের মৃত্যু হয় ॥৬ 



৫২৮ জ্যেতিষ-গ্রভাকর 

দানে ক্রুরে বিধবা! তবতি বীক্ষিতে তত্র পাপে। 

ক্রুরে রন্ধেহতপতিরসৌ মৃত্যুমেতি স্বয়ং বা! ॥ ৭ 

সপ্তমে পাপদৃষ্ট পাপগ্রহ থাকিলে নারী বিধবা হয়, আর অষ্টমস্থানে কর 
গ্রহ থাকিলে বিধবা অথব! নারীর নিজের মৃত্যু হয় ॥ ৭ 

চন্দ্রা সগুমগঃ ক্রুরঃ করোতি বিধবা স্ত্রিয়ং। 
শুভো রাজ্যাস্পদং দত্তে পতিঞ্চ চিরজীবিনং ॥ ৮ 

চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশি হইতে সপ্তমস্থানে পাঁপগ্রহ থাকিলে স্ত্রী বিধব! হুয় এবং 
শুভগ্রহ থাকিলে রাজ্যাম্পদ এবং দীর্ঘজীবী পতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ 

জন্মাসটাস্তগতে ক্রুরে স্বরাশেঃ সপ্তমেহপি বা। 
বিবাহে বিধবা কন্যা। যদি স্বামী পুরন্দরঃ ॥ ৯ 

যদি কোন কন্তার জন্মরাশিতে অথবা তাহার সপ্তম, অষ্টম কিন্ব। দ্বাদশ 

/স্থানে পাঁপগ্রহ অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহার স্বামী ইন্তরসদৃশ হইলেও 
সে বিধবা হইবে ॥ ৯ 

লগ্লাণ সপ্তমগঃ পাপো। চন্দ্রা সপ্তমগন্তথা | 

দম্পত্যোরেকমাহস্তি পঞ্চমে সম্ভতিং তথা ॥ ১০ 

' নারীর লগ্ন বা চন্দ্র হইতে সপ্তমস্থানে পাপগ্রহ থাঁকিলে দম্পতির মধ্যে 
“ একজনের মৃত্যু হয় আর পঞ্চমস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে সন্তানের মৃত্যু হয় ॥ ১* 

লগ্নে ছিপাপো যস্যাস্ত ত্রিপাপো যদি বা ভবে 

পতিনাশকরো৷ যোগে। যদি শক্রসমঃ পতিঃ ॥ ১১ 

রমণীর লগ্নে ছুইটা ব| তিনটা পাঁপগ্রহ অবস্থান করিলে তাহার পতি ইন্ত্র- 
তুল্য হইলেও তিনি বিধবা হইবেন ॥ ১১ 

অপিচ ভাবকুতুহলে । 

সপ্তমেশোহই্টমে যন্তাঃ সপ্তমে নিধনাধিপঃ | 

পাপেক্ষণযুত বাল! বৈধব্যং লভতে ঞরবম্।॥॥ ১২ 



ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৫২৯ 

যে নারীর সপ্তমাধিপতি অষ্টমস্থানে এবং অষ্টমাধিপতি সপ্তমস্থানে পাপগ্রহ- 

যুক্ত ব৷ দৃষ্ট হইয়। অবস্থান করে, সে রমণী নিশ্চয় বিধব! হইবে ॥ ১২ 

সপ্তমাষ্টপতী ষষ্ঠ ব্যয়ে বা পাপপীড়িতো 
তদ! বৈধব্যমাপ্সোতি নারী নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ 

যদি সপ্তম ও অষ্টমাধিপতি পাপগ্রহ-প্রপীড়িত হইয়া! ষষ্ঠে কিন্ব! ব্যয়স্থানে 
 অবস্থিতি করে, তাহা হইলে নারী বিধবা হইবে ॥ ১৩ 

পাপগ্রহসপ্তমলগ্নগেহে ভর্ত! দিবং গচ্ছতি স্গ্তমাবে । 

নিশাকরে চাষ্টমবৈরিভাবে তদাষ্টমান্দে নিধনং প্রয়াতি ॥১৪ 

যে রমণীর লগ্ন হইলে সপ্তমস্থানে পাপগ্রহ থাকে, তাহার পতি বিবাহের 

পর সপ্তমবর্ষে কালগ্রাসে পতিত হয়, আর যদি ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টমস্থানে চন্দ্র 

থাকে, তাহ! হইলে অষ্টমবর্ষে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয় ॥ ১৪ 

বিষকন্যা'নপত্য-বৈধব্যাদি-দোষভঙ্গযোগঃ | 

লগ্নাদ্ বিধোব1 যদি জন্মকালে শুভগ্রহে। বা! মদনাধিপশ্চ। 
দ্যুনস্থিতো হস্ত্যনপত্যদোষং বৈধব্যদোষঞ্চ বিষাঙ্গনোখম্ ॥ ১৫ 

ইতি জ্যোতিনিবন্ধে | 

পারিজাঃ। ধর্মস্থ, শুভখেচরাঃ ম্মরগতে পাপেহষ্মস্থেখবা । 

ভর্ভৃ-্রী-বহুপুক্রসৌখ্যবিভবৈঃ সার্ঘং চিরঞ্জীবতি ॥১৫-১ 

বিষকন্ত| অন্পত্য বৈধব্যার্দি দৌষের ভঙ্গযোগ যথা ;_-জ্যোতিনিবন্ধে 

উক্ত হইয়াছে যে, জন্মকালীন যদি লগ্ন বা চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থানে শুভগ্রহ অথব! 
সপ্তমীধিপতি থাকেন, তাহা হইলে নারীধ় বৈধব্য অন্পত্য বিষকন্তা প্রস্তুতি 

দোষ তঙ্গ হয় ॥ ১৫ 

পারিজাতকে উক্ত হইয়াছে যে, সপ্তমে অথব। অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিয়াও 

/ঘাঁদ জন্মলগ্ন হইতে নবম স্থানে শুভগ্রহ থাকে, তবে অন্পত্য বৈধবা প্রভৃতি 
মোষ ভঙ্গ হয় ॥ ১৫---১ ৃ 

প্র--৬৭ 



৫৩ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর । 

কুলটাযোগঃ | 

বিলগনগে শশিনি শুক্রে চ ক্রুরগ্রহৈঃ। 
নিরীক্ষিতে জামাত্রা সার্ধং কুলটা স্যাৎ ॥ ১৬ 

লগ্নে চন্দ্র অবস্থান করিলে এবং শুক্রের প্রতি ক্রুরগ্রহের দৃষ্টি থাঁকিলে 
রমণী জামাতার সহিত ভ্রষ্টা হয় ॥ ১৬ 

আরাকয়োর্যদা মধ্যে ভবেদ্ যদ নিশাকরঃ। 

চন্দ্রো মন্দযুতশ্চৈব যো বৈ কুলটা ভবেহ ॥ ১৭ 

যে রমণীর জন্মকালে চন্দ্র, মঙ্গল ও রবির মধ্যে অবস্থান করে কিথা চন্দ্র 

শনিসহ যুক্ত হয় সে রমণী কুলটা হয় ॥ ১৭ 

অনপত্যা-যোগঃ । 

অশুতে থক্ষেহস্তগতে অনপত্যা ভবেদশুভদৃষ্টে ॥ ১৮ 
মপ্তমন্থানে অশুভগ্রহ-দৃষ্ট পাঁপগ্রহ অবস্থান করিলে স্ত্রী অনপত্য! হয় ॥ ১৮ 

বাধকগীড়া-যোগঃ। 

লগ্নে বা সপগ্তমে চৈব ক্ষিতিগ্নুত্রোহথব৷ সুর্ধ্যজঃ | 
চন্দ্র! পাপযুতে। দুষ্টে। স্ত্ীর্ণাৎি বাধকসম্তবঃ ॥ ১৯ 
লগ্নে চন্দ্রে তথ। শুক্রে তৌমরাহুশনৈশ্চরাঃ। 

বহুকষ্টপ্রদো রোগে বাধকঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ২০ 

বিষকন্1-যোগাঃ | 

ভদ্রাতিথির্ষদাশ্লেষ! শতভং কৃত্তিক। তথা । 

মন্দার রবিবারাশ্চদ্বিষকন্যা! বুধৈঃ স্কৃতাঃ ॥ ২১ 
যে কন্ঠ ভদ্র তিথিতে ( ২য়া, ৭মী ও ১২ শী) এবং অঙ্েষা, শতভিব 

কিনব! কৃত্তিক৷ নক্ষত্রে এবং শনিঃ মঙ্গল কিন্ব। রবিবারে জন্মগ্রহণ করে, পণ্ডিত 

গণ কর্তৃক সে বিষকন্া। বলিয়া! অভিহিতা হয়। বিষকন্! শব্দের অর্থ অল 

ক্ষণ] কন্ঠ অর্থাৎ যাহার পতি পুত্র কিছুই থাকে না৷ ॥ ২৯ 



ব্রয়োদশ অধ্যায় । ৫৩১. 

ঘ্বাদশীবারুণঃ সুধ্যে বিশাখা সগুমী কুজে। 
মন্দেহশ্লেষ! দ্বিতীয়। চ বিষযোগান্ত্রয়ো মতাঃ ॥ ২২ 

দ্বাদশী তিথি, শতভিষ| নক্ষত্র ও রবিবার; বিশাখা নক্ষত্র, সপ্তমী তিথি 

ও মঙ্গলবার এবং শনিবার, অশ্লেষ! নক্ষত্র ও দ্বিতীয় তিথি; এই সকল 

বার তিথি নক্ষত্রের উক্ত প্রকাঁর যোঁগ হইলে তাহাকে বিষযোগ কহে। এই 
যোগে যে বালিকা জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে বিষকন্তা বলে ॥ ২২ 

ইতি শ্রীবৃদ্ধ যবনঃ। 

অপিচ ভাঁবকুতুহলে । 

পাঁপে লগ্নে শুভখগযুতঃ পাপখেটাবরিস্থোৌ । 
স্যাতাং যন্তা জননসময়ে সা কুমারী বিষাখ্যা ॥ ২৩ 

যে কুমারীর জন্মসময়ে পাঁপগ্রহের ক্ষেত্রে লগ্ধ হয় আর সেই লগ্নে শুভগ্রহ 
অবস্থান করে এবং ষষ্ঠে পাঁপগ্রহ থাঁকে, সেই কুমারী বিষকুমারী বলিয়া 
কথিত] হয় ॥ ২৩ 

ধ্মগেহগতে ভৌমে লগ্রগে রবিনন্দনে। 
পঞ্চমে দিবসাধীশে সা বিষাখ্যা কুমারিক || ২৪ 

যে কুমারীর ধর্মস্থানে মঙ্গল, লগ্ে শনি এবং পঞ্চমস্থনে রবি অবস্থান 

করে, সেই কুমারী বিষকুমারী বলিয়া কথিতা হয় ॥ ২৪ 

বিষাখ্যা শোকসস্তপ্ত। হূর্ভগা স্বৃতপুত্রিকা | 

বন্ত্রাভরণহীন! চ পুরাণৈরুদিতা বুধৈঃ ॥ ২৫ 
ষে কুমারী শোকসম্তপ্া, ছূর্ভগা, মৃতণুত্র। এবং বস্ত্র ও অলঙ্কারহীন! হয়, 

“ভাহাকেই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিষকন্া বলেন ॥ ২৫ 

বিষযোগভঙ্গ-যোগঃ। 

সপ্তমে সপ্তমাধীশঃ শুভে। বা লগ্নচন্দ্রয়োঃ | 

বিষযোগমলং হস্তি রংহো। হরিরিভং যথা ॥ ২৬ 

যদি জন্ম-লগ্ন কিন্বা চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থাটৈন সপ্তমাধিপতি অবস্থান করেন 



৫৩২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

অথব| লগ্ন বা চন্দ্র হইতে সপ্তমস্থানে শুভগ্রহ থাকে অথবা উক্ত সখমস্থান 
শুভগ্রহ- কর্তৃক অবলোকিত হয়, তাহা হইলে সিংহ যেরূপ বলপুর্বক হস্তীকে 

বধ করে, সেইরূপ কন্ঠার সমস্ত বিষযোগ ভঙ্গ হয় ॥ ২৬ 

হুর্ভাগ্য-যোগঃ । 

ব্যয়াউগে কুজে ক্রুরযুতে রাহে চ লগ্রগে। 
| রণ্ডাথ লগ্নগে সুর্য্যে ভৌমে বা ছুর্ভগা শনৌ ॥ ২৭ 

যে রমণীর লগ্র হইতে অষ্টম বা ছাদশস্থানে মঙ্গল এবং পাঁপযুক্ত রাহু লগ্নে 

অবস্থান করে, সে বিধবা ও বেশ্যা হয়; আর যদি লগ্নে রবি, মঙ্গল কিংবা শনি 

থাকে, তবে সে নারী হতভাঁগিনী হয় ॥ ২৭ 

পিতৃ-শ্বশুরকুলনাশ যোগঃ। 

পাঁপয়োরস্তরে লগ্নে চন্দে বা যদি জায়তে। 

তদা কন্যা কুলং হস্তি পিতুশ্চ শ্বশুরম্ চ ॥ ২৮ 

যদি লগ্ন বা চন্দ্র পাপগ্রহের মধ্যবর্তী . হয়, তাঁহ! হইলে জাতা৷ রমণী পিতৃৰু 

ও শ্বস্তরকুলের ধ্বংসকারিণী হয় ॥ ২৮ 

ব্যভিচরিণী যোঁগাঁঃ। 

তনৌ চতুর্থে নিধনে ব্যয়ে বা মদালয়ে পাপযুতঃ কুজশ্চেত। 
অনঙ্গলীলাং প্রকরোতি জারৈঃ পতিং তিরস্কৃত্য বিলোলনেত্রা ॥ ২৯ 

যে রমণীর লঞ্চে, চতুর্থে, অষ্টমে, দ্বাদশে কিন্বা সপ্তমস্থানে পাপযুক্ত মঙ্গল 
অবস্থানকরে, €ন রমণী নিজ পতিকে তিরস্কার করিয়া! পরপুরুষ সহ কাম" 

ক্রীড়ায় রত হয় ॥ ২৯ 

লগ্নাধিপো বাথ মদালয়েশো। বগে গতঃ পাপনভশ্চরাণাম্। 

মদে তনৌ বা খলো খেটবর্গস্তদা কুলং মুঞ্চতি চঞ্চলাক্ষী ।॥ ৩০ 

লগ্নাধিপতি অথব৷ সপ্তমাঁধিপতি যদি পাঁপগ্রহের রাশ্ঠংশকাঁদি বর্গে অব- 

স্থান করেন অথবা লগ্নে বা সপ্তমে পাপগ্রহের বর্ণ হয়, তাহা হইলে রমণী মদন- 

সম্তপ্ত। হইয়! কুলত্যাগ করিবে ॥ ৩০ 



ব্রয়োদশ অধ্যায় । ৫৩৩. 

পরস্পরাংশোপগতৌ ভবেতাং মহীজসুক্রৌ জননেহঙগনায়াং । 
স্বয়ং সৃগাক্ষীত্যভিসারিকেব প্রয়াতি কামাকু(িতান্যগেহে ॥ ৩১ 

যদি কোন নারীর জন্মসময়ে মঙ্গল ও শুক্র পরম্পর পরম্পরের নবাঁংশে 

অবস্থিতি করে, তবে সেই রমণী কন্দর্পানল-তাঁপিতা হইয়া স্বয়ং অভিগারে গমন 
করিয়। থাকে ॥ ৩১ 

পাপগ্রহে সগ্তমগে বলোনে শুভেন দৃষ্টে পতিসৌখ্যহীন। । 
স্তাতাং মদে ভৌমকবী সচন্দ্রৌ পত্যান্জয়। ব্যতিচারিণী স্যা ॥ ৩২ 

যদ্দি বলহীন পাপগ্রহ সপ্তমস্থানে শুভরৃষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তাহা হইলে 
নারীর পতিম্থথ হয় না। যদি সপ্রমস্থানে মঙ্গল, শুক্র ও চন্দ্র অবস্থান করে, 

তাহা হইলে রমণী নিজ পতির আদেশে ব্যভিচারিণী হয় ॥ ৩২ 

মন্দাররাশোৌ সসিতে শশাঙ্কে খলেহক্ষিতে লগ্মগতে মৃগাক্ষী । 
মাত্র! সহৈব ব্যতিচারিণী স্যান্মদে খলাংশে ব্রণবিদ্ধযোনি ॥ ৩৩ 

যদি শনি কিম্বা মঙ্গলের ক্ষেত্রে শুক্র সহ চন্দ্র পাঁপদৃষ্ট হইয়৷ লগ্নগত হয়, 
তাঁহ। হইলে রমণী জননী সহ ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে. আর সপ্তমস্থানে পাপ- 

গ্রহের নবাংশ হইলে ব্রণবিদ্ধযোনি হয় ॥ ৩৩ 

ইতি ভাঁবকুতৃহলে। 

সৌভাগ্য-যোগাঁঃ | 

বাচম্পতৌ নবম-পঞ্চম-কণ্টসংস্থে 

জাতাঙ্গনা ভবতি পুর্ণ বিভূতিযুক্তা। 
সাধবী ্ুপুত্রজননী স্থখিনী গুণাট্য। 

সপ্তাষ্টকে যদি ভবেদশুভগ্রহোহপি ॥ ৩৪ 

যদি কোন নারীর জন্মকাঁলে লগ্গে, চতুর্থে, সপ্তমে, নবমে, কিন্বা দশমে 

বৃহস্পতি থাকেন, তাহা! হইলে সেই নারী পুন্রবতী, র্ব্যযুক্তা, সাঁধবী, স্খ- 
সম্পন্না ও গুণবতী হয়। এই যোগ থাকিলে সগুম কিন্বা অষ্টমস্থানস্থিত পাঁপ- 

গ্রহ কোঁন অনিষ্ট করিতে পারে না ॥ ৩৪ 



৫5৪ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর | 

যুবতিরস্রপুজ্যে কেন্দ্রগে ধর্মগে বা 
সততমমলমূর্তিঃ সিগ্বদৃষ্্যাননাঢ্যা | 
উভয়কুলবিভূত্য। লব্কীর্তিশ্চ জাতা । 
সৃখয়তি শুভশীল! স্বামিনং ভোগিনী স1 ॥ ৩৫ 

যে রমণীর জন্মসময়ে কেন্দ্রে কিম্বা নবমস্থানে শুক্র অবস্থ/ন করেন, সে 

রমণী বিমলমৃত্তিসম্পন্না, পবিত্রনৃষ্টিবিশিষ্টা, ধনবতী, পিতৃকুল ও স্বামীকুলের 

ধনসম্পত্তি দ্বারা যশম্বিনী এবং নিজপতির সুখবদ্ধনকারিণী হইয়! থাকে ॥ ৩৫ 

ইতি জাতকাভরণে। 

কাঁকবন্ধ্যাযোগাঃ | 

অন্তংগতে পঞ্চমেশে পাপাক্রান্তে চ বা তথা। 

যষ্ঠে নীচে স্ৃতাধীশে কাকবন্ধ্যা বিশেষতা ॥ ৩৬ 

পঞ্চমাঁধিপতি গ্রহ অস্তমিত ও পাপযুক্ত হইলে এবং সুতাধিপতি ষষ্ঠস্থানে 
নীচভবনে অবস্থিতি কূরিলে নারা কাকবন্ধ্যা হয় ॥ ৩৬ 

ষষ্টস্থানে স্থতাধীশে লগ্নেশে কুজবেশ্মনি। 
ভিয়তে প্রথমাপত্যং কাকবন্ধ্যাত্বমাপ্ু য়া ॥ ৩৭ 

ষ্ঠস্থানে পঞ্চমাধিপতি এবং মঙ্গলের গৃহে লগ্রাধিপতি অবস্থান করিলে 

নারীর প্রথম পুত্র বিনষ্ট হয় এবং সে কাঁকবন্ধ্যা হয় ॥ ৩৭ 

স্ৃতাধীশো। হি নীচস্থঃ ষড়াদিত্রয়সংস্থিতঃ | 

কাকবন্ধ্যা ভবেন্নারী স্থতে কেতুবুধো যদি ॥ ৩৮ 

যদি পঞ্চমাধিপতি গ্রহ নীচরাঁশিগত অথব! ষষ্ঠ, অষ্টম কিনব! দ্বাদশরা'শিগত 

হয় আর পঞ্চমস্থানে কেতু ও বুধ থাকে, তাহ! হইলে নারী কাকবন্ধ্যা হয় ॥ ৩৮ 

স্ুতেশে। নীচগে। যত্র হুতস্থানং ন পশ্বতি। 

তত্র সৌরিবুধে স্যাতাং কাকবন্ধ্যাত্বমাপু য়াৎ ॥ ৩৯ 

পঞ্চমাধিপতি নীচরাশিগত হইয়া! যদ্দি পঞ্চমস্থানকে অবলোকন না করেন 

এবং উক্ত স্থানে শনি 'ও বুধ থাঁকে, তাহ। হইলে নারী কাঁকবন্ধ্যা হয় ॥ ৩৯ 
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বহুকষ্টে সন্তনি-লাঁভ-যোগঃ। 

ভাগ্যেশে। মূর্তিবন্তাঁ চ সুতেশে। নীচগো! যদি । 
স্থতে কেতুবুধে স্যাতাং স্থৃতং কফটাদ্বিনিদ্দিশে ॥ ৪০ 

যদি নবমাধিপতি লগ্থে এবং পঞ্চমাধিপতি নীচস্থানে অবস্থান করেন আর 

হুতস্থানে কেতু ও বুধ থাকে, তাহ! হইলে অতিষ্টে সন্তান লাভ হয় ॥ ৪, 

যড়াদিত্রয়ংশ্থোইপি নীচোবাপ্যরিসংস্থিতঃ | 

পাপাক্রান্তে স্ৃতস্থানে পুত্রকষ্ঠাদিনিদ্দিশেৎ ॥ ৪১ 

স্ুভাধিপতি ষ্ঠ, অষ্টম বা দাদশস্থানগত হইলে এবং স্থুতস্থানে পাগগ্রহ 

অবস্থান করিলে অতিকষ্টে সন্তান লাত হয় ॥ ৪১ 

সহমরণ-যোগাঃ। 

চন্দ্রাৎ সপ্তমগঃ পাপে। যস্যা শুভযুতো ভবেৎ। 

শর্ুনীচগৃহস্থম্চ অিয়তে পতিন। সহ ॥ ৪২ 

যে নারীর চন্দ্র হইতে সপ্তমস্থানে কোন পাপগ্রহ শত্রু অথব| নীচগৃহে 
গুভগ্রহ সহ অবস্থান করে, মে নারী তাহার পতির সহিত মৃত্যুমুখে পতিত 

হয় ॥ ৪২ 

মেষকর্কটয়ো। লগ্নং পঞ্চমস্থো নিশাকরঃ। 

দ্বিতীয়স্থো যদ! জীবঃ সহানুমরণং ভবেৎ।। ৪৩ 

যদ্দি মেষ বা কর্কট লগ্রে জন্ম হয় এবং পঞ্চমস্থানে চন্দ্র ও দ্বিতীয়স্থানে 

[হম্পতি থাকেন, তাহ! হইলে নারীর পতিসহ্ মৃত্যু হয় ॥ ৪৩ 

দ্যাতবকং সপ্তমং যস্যা লগ্নঞ্চ দ্যাত্বকং যথ!। 

মৃতো তুঙ্গগতে জীবে কামিনী সহগামিনী ॥ ৪8 

যে নারীর ছ্যাত্বকরাশির উদয়কালে জন্ম এবং সপ্তমস্থানও ঘ্যাত্ক- 

শি হয় আর অষমৈ স্থানে বৃহস্পতি তুঙ্গগত হয়, সেই নাঁরী ভর্তা সহ ইহলোক 

রিত্যাগ করে ॥ ৪৪ 



৫৪৬ জ্যেঁতিষ-প্রভাকর । 

মণ্ডদশ পরিচ্ছেদ । 
১৫8), 

ইউদগশোধন-প্রণালী । 
পল্লীগ্রামে অনেক সময়ে ঘটকাযন্থ অভাঁবে, কোন বালক-বাঁলিকা জন্ম- 

গ্রহণ করিলে তাহাদের অভিভাঁবকগণ উক্ত জাত বালক-বালিকার ঠিকুজী 
কোঠী প্রস্ততকাঁলীন জ্যোতিষিগণের নিকট জাত-দণ্ডার্দি ঠিক বলিতে 

পারেন না, তাহারা আনুমানিক দণ্াদি যাহা! বলেন, অনেক জ্যোতিষী 

উক্ত আনুমানিক দণ্ডাদির উপর নির্ভর করিয়া ঠিকুজী কো প্রস্তত 

করিয়। থকেন 3 এরূপ অবস্থায় অনেক স্থলে লগ্নাদির ব্যত্যয় হওয়াঁয় ফল- 

ব্যভিচার দৃষ্ট হয় । অতএব এরপ স্থলে ইষ্টদণ্ড শোধন করিয়। বিশুদ্ধ লগ্ন 
নির্ণয় করা একাস্ত আবশ্তক। এই হেতু আমরা নিয়ে উদ্দাহরণসহ বৃহৎ 

পারাশরীয় প্রাণপদশোধন-প্রণাঁলী বিবৃত করিতেছি। 
প্তাণপদ-শোধন যথা ;--১৫ পল সময়ের নাম প্রাণ। সুতরাং ১ দণ্ডে ৪ 

প্রাণ হয়। কুর্য্য্িত রাশির কোণস্থ চররাশি হইতে এক এক রাশিতে এক 

এক প্রাণ এই হিপাঁবে গণিয়া যাইতে হয়। যে সময়ে জন্ম হইবে সেই সময়কে 
প্রাণে পরিণত করিবে) পরে ক্ধ্যস্থিত রাশির কাণস্থ চররাঁশি হইতে এক 

এক রাশিতে এক এক প্রাণ এই হিসাবে গণিয়! গিয়া কোন্ রাশির কত 
ংশে প্রাণ পড়িল দেখিতে হইবে) ও তৎপরে রবির অংশাদি তাহার সহিত 

যোগ করিতে হইবে। প্রাণপদ্ স্থির করার দরল প্রক্রিয়া ও তাহার দৃষ্টাস্ত 

লিখিত হইতেছে যথা ;-- 

প্রথমতঃ জন্মদণ্ডাঙ্ক যদি তিন দণ্ড অপেক্ষ! অধিক হয়, তাঁহ| হইলে তিন্ 
দিয়া ভাগ করিয়। ভাঁগশেষ লইবে। ভাগশেষ দণ্ডের পরে জন্মদময়ের পলাঙ্ক 
লিখিবে। ভাগশেষকে ৪ গুণ করিবে ও পলকে ১৫ ভাগ করিয়া লব্ধফল 

পূর্বোক্ত গুণফলে যোগ করিবে ও বাকী পলান্বকে দ্বিগুণ করিবে। প্রথমোক্ত 
যৌগফলটী রাশি ও পলাঙ্কের দিগুণিত ফলটা অংশের বাচক। এই রাশি 
অংশের সহিত সুর্য যে রাশির যে অংশে থাকিবে, তাহা হইতে ত্রিকোণস্থ 

চররাশিতে সেই অংশে থাকিলে যেরাশি অংশ লিখিতে হয়--সেই রাশি 
অংশ যৌগ করিবে; তাহ! হইলেই প্রাণপদ হইবে। 
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যথা জন্মকাল ৫৬ দণ্ড ৪৮ পল ও রবিস্কৃট ৪৫) ১৫ পলে ১ প্রাণ 
স্ৃতরাঁং প্রতিদণ্ডে ৪ প্রাণ, ৩ দণ্ডে ১২ প্রাণথ। রৰি সিংহে থাকায় হুবির 

ত্রিকোণস্থ চররাশি মেষ । মেষ প্রথম প্রাণ বুষে দ্বিতীয়, মিথুনে তৃতীয়, 
কর্কটে চতুর্থ; এইরূপে গণিয়া গেলে দ্বাদশ প্রা মীনে হইবে। এইরূখ 
ত্রয়োদশ প্রাণ পুনরায় মেষে, চতুদ্দশ বৃষে ইত্যার্দিক্ূপে গণিয়! গেলে ফের 

দেখ! যাইবে যে, চতুর্বিংশ প্রাণ মীনে শেষ হইবে। এইরূপ ১২ প্রাণে অর্থাৎ 
প্রতি তিন দণ্ডে এক এক বার সমস্ত রাশি ঘুরিবে। এই জন্য দণ্া্বজ্ষ 
তিন দিয়৷ ভাগ করিয়া ভাগশেষ লইতে হয়। ৫৬ কে তিন দিয়া ভাগ করিলে 

১৮ হয়, বাকী ২ থাকে। 

স্থতরাং ৫৬।৪৮ সময়ে ১৮ বাঁর রাশিচক্র ঘুরিয়াও ২।৪৮ বাকী থাকে। 

ভাগশেষ ২ দণ্ডে ২৮ ৪-৮ প্রাণ, 'ও ৪৮ পলকে ১৫ দ্বারা ভাগ করিম! 

পাওয়া! গেল ৪৫ পলে ৩ প্রাণ ও বাকী থাকিল ৩ পল। প্রতিপলে ২ অংশ 

যায়, কারণ ১ প্রাণে অর্থ।ৎ ১৫ পলে ৩০ অংশ যায়। ন্থতরাং পলাঙ্ককে ২ গুণ 

করিয়া অংশ পাওয়া যাঁয়। অতএব ২ পলে ৬ অংশ। সুতরাং ১৮ বার রাশি 

চক্র ঘুরিয়া বাকী ২ দণ্ড ৪৮ পলে প্রাণ ২১৯৪+৩ অর্থাৎ ১১ রাশি ৬ অংশ 
যাঁইবে। রবিস্ফুট ৪৫, ইহার ত্রিকোণস্থ চররাঁশি মেষ থাকিলে »।৫ লিখিতে 
হইত। অতএব ১১ রাশি ৬ অংশ +০ রাশি ৫ অংশ-১১ রাশি ১১ অংশ 

প্রাণপদ। এক্ষণে লগ্রন্ফুটাংশ যদি ঠিক প্রাণপদের অংশের সহিত মিলে অর্থাৎ 
লগরস্ফুটও যদি ১১ অংশে হয় তাহ হইলে বুঝিতে হইৰে যে, দণ্ড ও পল ঠিক 
লওয়। হইয়াছে । যদি তাহা না হয়, তাঁহ। হইলে পলের অস্কে এরূপ ইতর 

বিশেষ করিয়৷ লইতে হইবে, যাহাতে উল্লিখিত প্রণালীমত হিসাব কঁরিয়৷ দেখিলে 
প্রাণের অংশের সহিত লগ্রন্ষুটের অংশ ঠিক মিলে। অবগ্ত লগ্নের রাশি ষে 
প্রাণের রাশির সহিত মিলিবেই তাহা নহে; কিন্তু অংশের অঙ্কটীর মিল! চাই। 

বৃহৎ পারাশরীতে লিখিত আছে যে প্রাণপদ, শুলিক অথবা! নিশাকর অনুসারে 
থে লগ্ন শুদ্ধ করিয়া না লওয়া যায়, তাঁহাকে অশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। যদি চন্ত্র- 

রাশিপতি সবল হয়, তাহ! হইলে চন্দ্র হইতে বিষোড় ঘরে লগ্ন স্থাপন করিবে। 

যদি গুলিকরাঁশিপতি সবল হয়, তাহ! হইলে গুলিক হইতে কিযোড় ঘরে জগ্ন 

স্থাপন করিবে, অথবা গুলিকের নবাংশ হইতে বিষোড় ঘরেও জগ্ন হইতে পাঁরে। 
প্র-৬৮ 



৫৩৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
নগর এর 

আদর্শ নারীকো্ঠী। 
জন্ম--মন ১২৯৫ সালের ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার ইং রাত্রি ১৭টা, ১২সি, 

৬ সেকেওড সময়ে। 

শুভমস্ত শকাবা£ ১৮১০1১৯।৪1৪০১৮।৩১1৩০ 

৫ ৭ ১ রা ৬ ৮ ২ 
শু মং ৫ 

১৫ ২ ২৫ ১৬ ২৪ রে 

১১৫৪ ১১ | 

২৫ ১.৫ শ৯ | কুগুলীরং | ব২১ | ৫৯ ২ ৬ 
দিবা--২৬।৪৯ দিবা-+২৬।৪৮ | 9]-7 

১৭ 

লং 

অ5৩ৎ 

আদিত্যাদি-গ্রহাঃ সর্বেব নক্ষত্রাণি চ রাশয়2। 

প্রতিত্রতা৷ গ্রকুর্ববন্ত যস্তেয়ং জন্মপত্রিক! ॥ 
্রীহ্য্যায় নমঃ ॥ অনিস্তযাব্যক্তনূপায় নিগুণায় গুণাত্মনে। সমন্তজগদা- 

ধারমূর্তয়ে বর্ষণে নমঃ ॥ অথ জন্মশকান্দাঃ ১৮১০ অস্মিনি শকে গত 

মাসাঁদিঃ ৯৪1৩৮৩১৩০ অয়নাংশাদিঃ ২০।৫০৪৬।৩০ কলের্শতাবাঃ ৪৯৮৯ । 

পুনঃ শকাবাঃ ১৮১ এতচ্ছাকীয় সৌর-মীঘস্ত পঞ্চমদিবসে, গুরুবাসরে, অপিত- 
'পক্ষীয় প্রতিপদ তিথো, পুষ্যানক্ষত্রস্ত তৃতীয় চরণে, গ্রীতিযোগে, কৌলবকরণে, 
এবং পর্গাঙ্গসংশুদ্ধো, রাত্রি-সার্ধ-্রিচত্বারিংশৎপলাধিকৈকাঁদশদগ্ডসময়ে অয়- 

' নাঁংশোতৰ গুভ-কন্তালগ্নে বুধস্য ক্ষেত্রে চন্দ্রস্য, হোরায়াং সৌম্যস্য ড্রেক্কাণে, 



ব্রয়োদশ অধ্যায় । ৫৩৯ 

গুরোর্নবাংশে, তস্যৈব দ্বাদশাংশে, বুধস্য ত্রিংশাঁংশে চ এবং ষড়বর্গপরিশোধিতে 
শুক্তস্ত যামার্দে শনের্দগ্ডে পুষ্যানক্ষত্রাশ্িত কর্কটরাশৌ সংস্থিতে রজনীকরে 
অশেবগুণালস্কৃত-্রীযুক্ত দেবেন্দত্রনাথপালন্ত গুভ| প্রথমা কন্তা জাতা। অসৌ 
দেবগণা শুদ্রবর্ণা চ। অন্ত রাশ্ঠাশ্রিতং নাম শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ইতি 
শুভ কোঁঠীয়ং। 

পতাকীচক্রম্ | 

মিথুন, বৃষ, মেষ 

কর্কট রা, চ, শ ৫ ৪ মীন 

সিংহ লং ৮ ৩ শু, মঃ কুম্ত 

কন্ঠ! ২ ২৪ বু, কে, র মকর 

তুলা বিছা, ধনু 

শুক্রস্ত যাঁমার্দে শনের্দিণ্ডে জাতিত্বাৎ পতাকীরিষ্টির্নাস্তি। কিন্তু রবিণ| 

বেধাৎ কেতুনা যোগাচ্চ ২২০।১৪।২২।১৬।৩৪।৩৬ এতৎ সংখ্যক দিন-মাস-বর্ষেষু 

পীড়া ভবিষ্যতি। তত্র শাস্তিবিধেয় | 

বুধস্ত ক্ষেত্রে তন্তৈব ত্রিংশাংশে জাতত্বাৎ জাতিকেয়ং গুণবতী ভবিষ্যতি। 

অথ জন্মলগ্র-কলমৃ । 

কন্টোদয়ে যা বনিতাঁতিজাতা৷ সৌভাগ্যসৌখ্যৈঃ সহিতা হিতা চ। 
ভবেৎ স্ুবর্শী বনুধর্্মরতা জিতেন্দ্রিয়া সর্ব্বকলানু ₹ক্ষা ॥ 

অথ জন্মরাশি-ফলমূ। 

কর্কস্থিতে শীতকরে রুজার্তা নারী ভবেৎ পুজ্যতমা স্বর্গে । 

সুমানিনী বান্ধবলোকমান্তা হতারিপক্ষা দ্বিজ-দেবভক্ত। ॥ 



৫১৩ জ্যেতিষ-গরভীকর । 

অথ নারীচক্রম্। 

মন্তকে ২১২২।২৩ 

সুখে ২৪।২৫।২৬।২৭।১।২1৩ পরন্থলে জন্মনক্ষত্র 

দক্ষিণ স্তনে 81৫1৬।৭ পুষ্যা নারীচক্রের 
বামস্তনে ৮৯১১১ বাম স্তনে পতিত 

হৃদয়ে ১২১৩।১৪ হইয়াছে, তাহার 
নাভিতে ১৫।১৬।১৭ ূ ফল যথা ১-- 
গুহাদেশে ১৮।১৯।২০ 

অথ নারীচত্রে জন্মনক্ষত্র-পতনফলম্। 
কাঁমং শ্বামীপ্রেমবৃদ্ধিঃ স্তাৎ স্তনস্থো | 

ক্ষিণু-ভাববিচারঃ | 

লগ্রাধিপতি বুধ, লগ্নের পঞ্চম ভবনে শনির ক্ষেত্রে শনি কর্তৃক পূর্ণদৃষট 

হইয়। অবস্থান করায় ও কেতুযুক্ত হওয়ার এবং লগ্ে মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি হেতু 
এই জাতিকা পিত্ত ও বায়ুপ্রধান-ধাতুবিশিষ্টা ও কোমলতা-বিহীনা॥ বৃহ- 
স্পতির নবাংশে জন্মিয়াছে, এজন্য গৌরবর্ণা। লগ্নাধিপতি বুধের প্রতি চন্দ্রের 

পুর্ণদূ্ি থাকায় ও বুধ স্বত্বগুণময় রবি সহ এক রাশিতে সহাবস্থান সম্বন্ধ করায় 
এবং লগ্নে শুক্রের অর্দঘৃতি থাকায় জাঁতিকা শান্তপ্রকৃতি-বিশিষ্টা হইয়াছে। 
চন্্রাত্িত রাশিকে তন্ুভীব ধরিয়া বিচার করিলে জাঁতিকার শরীর সুস্থ ও 

বলবান্ দেখা যাঁয় না) যেহেতু চন্দ্র স্বগৃহস্থ হইলেও পাপমধ্যগত এবং চন্দ্রের 

প্রতি রবির পুর্ণদৃষ্টি আছে, কোন শুভগ্রহের পুর্ণৃষ্টি চন্ত্রেরে উপর নাই। 
চন্দ্রের এ্ররূপ অবস্থা জাঁতিকার মনের অশাস্তিব্যগ্জক | 
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পুত্রভাব বিচার । 
লগ্ন হইতে পঞ্চমস্থান মকররাশি শনির ক্ষেত্র পুত্রভাব, এবং চক্র হইতে 

পঞ্চমন্থান বৃশ্চিকরাঁশি মঙ্গলের ক্ষেত্র পুত্রভাব। পুত্রাধিপিতি শনি রবি কর্তৃক 

পুর্ণদৃ্টি ও সন্ধিগত, সুতরাং ছূর্ধবল ও সম্পূর্ণ ফলদ|তা নহে। শনির প্রতি 

বৃহস্পতি কিনা অন্ত কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকায় সম্ভান সম্বন্ধে শুভ প্র 
নহে ; তবে বৃহস্পতি পুত্রকীরক-গ্রহ এবং স্বক্ষেত্রে কেন্দ্রে অবস্থিত ও বৃহস্পতি 

হইতে পঞ্চমে কোন প'পগ্রহের অবস্থিতি নাই, এজন্য কথঞ্চিৎ গুভ। কিন্ত 
বৃহস্পতি হইতে পঞ্চমস্থানপতি মঙ্গল লগ্নের ষ্ঠগত হইয়! শক্রগৃহস্থ ও শক্রযুক্ত 
হইয়াছে, ইহা শুভাবহ নহে। চন্দ্র হইতে পঞ্চমস্থানে কোন গুভগ্রহের যোগ 
অথবা দৃষ্টি নাই) কিন্তু রানুর পূর্ণদৃষ্টি আছে ও চন্দ্র রাহুযুক্ত এবং চন্দ্র হইতে 
পঞ্চমন্থানাধিপতি মঙ্গল লগ্নের ষঠগত হইয়া! শক্রগৃহস্থ, ইহা! অতীব অন্তুভ-ব্যঞ্রক। 

এই সকল বিচার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, সস্তানস্থান সম্পূর্ণ শুভ নহে। 
সম্তীন অনেক জন্মিবে, কিন্তু সকল সন্তান জীবিত থাঁকিবে না, এবং সুস্থ 

সবলকাঁয় ও উন্নতিশীল সন্তান হইবে না। 

পতিভাব বিচাঁর। 
লগ্ন হইতে সপ্তমভাব বৃহস্পতির ক্ষেত্র । আর এ সপ্তমাঁধিপতি বৃহস্পতি 

স্বগৃছে কেন্দ্রে অবস্থিত থাকায় এই রমণীর পতি বিদ্কোৎসাহী এবং স্তায়বান্ 
হইবেন। এই বৃহস্পতি পাঁপযৌগদৃষ্টি রহিত হইয়া স্বগৃহস্থ হওয়ায় ইহার 
পতির শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্য ভাঁল হইবে। চন্দ্র হইতে সপ্তমস্থান রবিষুক্ত 

হওয়ায় ও অষ্টমস্থানে মঙ্গল থাকায় এবং চন্দ্র, রাহু ও শনিযুক্ত হওয়ায় বৈধব্য- 

যোগ ঘটিয়াছে। যদি এই রমণীর ,পতির কোঠীতে স্ত্রীনাশ-যোগ থাকে, তবে 
এই বাল্য ঠবধব্য-যৌগ ভঙ্গ হইতে পারে। 

অথ নাক্ষাত্রকদশা ফল | 
অষ্টেততরী ঘশ!, ব, মা, দি, দ 

চন্ত্রভোগ্য বর্ষাদি ৫181২৬।০ 

মঙ্গল , বর্ষাদি ৮*।০।০-- . বিবাহছ। বন্ত্রালঙ্কারাদি লাভ, শারীরিক ও 

১৩1৪।২৬।, মানসিক কষ্ট, ত্রাতৃপীড় । 



৫৪২ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

বুধ » বর্ধাদি ১৭।০।০।০-- ভাগ্যোন্নতি, সন্তাঁনলাঁভ, স্ুবর্ণাদি অলঙ্কার 

৩5191২৬)০ ও বসন-ভূষণ প্রাপ্তি । 

শনি, বর্ষাদি ১০1০।০।-- সন্তাঁনলাঁভ ও বিয়োগজনিত ছুঃখ ও কষ্ট, 

শারীরিক গীড়৷ ও মানসিক অশান্তি ।. 

৪8০181২২৬1০ 

বৃহস্পতি ১ বর্ষাদি ১৯।০।০।০-_. পতির প্রেমবুদ্ধি, সম্তানলাভ, ধর্মলাধন, 

৫৯1৪1২৬।০ নৃতন গৃহাদি-নির্মাণ ও সদ্বন্ধলাভ । 

রাঁছু ১». বর্ধাদি ১২।1০।০-- কঠিন পীড়া, মৃত্যু সম্ভাবনা । 

৭১1৪1২৬1০-_. 

বিংশোতরী দশা । 

শনিদশ]! ভোগ্য-বর্ধাদি ৮৪।২০-_দেহকষ্ট, মানসিক অশান্তি । 

বুধদশা বর্ষাদি ১৭।০।*-_ বিবাহ, সম্তানলাঁভ ও কঠিন গীড়া । 

২৫।৪1২০ 

কেতুদশী-বর্ষাদি ৭।*_- ভাঁগ্যোন্নতি, সম্তান-পীড়া। 

_৩২1৪1২০ 

শুক্রুদশা-বর্যাদি. ২০1০।০-_ পতি সহ মনোমালিন্য, সন্তানবিয়োগ-জনিত 

7 ৫২২১ দুঃখ, মধ্যে ধন্মসীধন । 

রবিদশা-বর্যাদি ৬1০1০ সন্তান-পীড়া, অর্থহানি | 

৫৮1৪1২৬ 

চন্দ্রদশ| বর্ষাদ্দি. ১০1০1০।০--কঠিন পীড়া, মৃত্যু সম্ভাবন1। 

৬৮৪1২০ 



হরেয়োদশ অধ্যায়। ৫৪৩ 

দ্বিতীয় নারীকোঠী। 

শ্রীমত্য] সবণালিনী দেব্য1 জন্মপত্রিকেয়ং । 

শকাবা? ১৭১৩৮1২৪৯০৮ ২৫ 

জাতাইত। 

১ ২৩ ১ ২ ক ১৯ ঠি২৪ ২ ২৫ ১৬ 

রা ৫ 

3 চা প্সপি 4 

এ হত নান টি ৮81১ ৮ 

৩৭ 2৩ ৫১ ৩৪ ৬ ১৬ 
জনম কুণ্ডল 

৫ মকুওলী ম২১ 
৩৫ ৫৮ ৩ ৰ ২৭ ৫ ৪ 

ত শী 
টনি রঃ কে১৯| দিবা--২২।৬৭ 
সপ ৩) ০০০০ অ ৯১০ চস 

দিবা২৬২৮ 141 ১৫ | 

শুক্রন্ত ক্ষেত্রে রবেরহ্োরায়াং ভার্গবস্ত দ্রেককাণে গুরোন বাংশে শনেঘ্বদ- 

শাংশে তস্যৈব ত্রিংশাংশে চ জাতি । 

এই কোঠীখানি আনাদের জনৈক খ্যাতনামা বি. এ» বি, এল. উপাধিধ|রী 
পরিচিত বন্ধুর বনিতার জন্মপত্রিকা এবং ইহা থে একটা ভাগ্যবতী রমণীর 
কোন্ঠী তাহা গ্রহসংস্থান দৃষ্টে অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে। 

ইহাতে চারিটা গ্রহ তুঙ্গী এবং লগ্াধিপতি স্বগৃহস্থ আছেন । দশম[ধিপতি 
চন্দ্র পুত্রভবনে* অবস্থিত এবং পুক্রস্থানে পুত্রাধিপতির পূর্ণনৃষ্টি আছে ও 

বৃহস্পতি হইতে পঞ্চমে কোন পাপগ্রহের যোগ অথব! দৃষ্টি নাই। একারিণ 

পুত্রস্থান অতিশয় শুভ; ইহার পুত্রগণ উন্নতিশীল ও দীর্ঘজীবী হইবে। সপ্ত- 
মাধিপতি মঙ্গল পাপগ্রহের যোগদৃষ্টি রহিত হইয়! চতুর্থে তুঙ্গভবনে অবস্থান 

করতঃ দশমন্থ তুঙ্গী বৃহস্পতি সহ দ্বিতীয় সম্বন্ধ করিয়াছে এবং সপ্তমস্থানে 
সপ্তমাধিপতির পূর্ণদৃষ্টি আছে, কোন পাপগ্রহের পূর্ণদৃষ্টি সপ্তমস্থানে নাই; 
এই হেতু চতুর্থ, সপ্তম ও দশম ভাবের ফল অতিশয় শুভ এবং এই ফল ইহার 



৫৪88 জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

গতিতে বর্থাইিবে অর্থাৎ এই রমণীর পতি বছ সন্মান ও উচ্চ পদবী লাঁভ 
করিবেন। কাস্তবিক ইহার পতি একজন উচ্চপদস্থ ঝ|জকর্ম্মচারী। ভাগ্য- 
স্থানে রাছ তুঙ্গী হওয়ায় ও ভাগ্যস্থানে ভাগ্যাধিপতি বুধের পূর্ণষ্টি-নিবন্ধন 
এবং দ্শমতবনে পুর্ণবলশালী বৃহস্পতি অবস্থান করতঃ জাতাঙ্গনাকে অভি 

সৌভাগ্যশালিনী করিয়াছে। অষ্টোত্তরীমতে শুক্রদশ! এবং বিংশোত্বরীমতে 

শনির,দশ। এই জাতিকার পূর্ণভাগ্যোদয়ের কাল। 

অষ্টোত্রী দশ! । | বিংশোত্তরী দশা । 

রাছুভোগ্য বর্ষাদি ৪।৭। ১৩1৫২ র|হুভোগ্য বর্ষাদি ২ ৯১৭ 







৮) ৯৭125 সি পাড়া %/777 %হ 7৩2 পাতা / 
বর” কিস সপে ০ দশ 4 

ঠ-ব ১1৫[০ সত কস সই াব্যস্রন গু / ্ বউ? লু প্রস্তর এন হস্তে 

৮৮ ০1৭15 বলে 27775 ৫৮ ) 
দলা পন্াহেপুউ কেক এর ফপটগ7) চ-শ ৯1৮1০ 47৭ €15 -21৮াদ -প ক; গত পুসঙ্ছ| 

পক রোগ ১০৯৫পস কষ্টে এপ ফ্রো/ 
£-৭4৩15 বুশ তি 1৯22) 

সত শত্পপসঞ্পটে পটে ০ / 
/৮৫৮৮- ওক 4/0/77৯৮৭৮৮ সি রি 

চি গি/ল 7৭ সে 27৩ কিং টে ্ )। 

৭2৩ /-7প৮৮৮ পি 

(প্পস্পদ শপ) র ১, 
৫ -£? প77৮27%-৮০%5/ ৮5 এ? ক্াহৃন্ &)৯৯ ০ রি হি, ১ রি ০৩৩৪75৭- ররওেশেশু -/ি তে: ০৩০ ০ তপস্গ্বাক ৯ ০০০১ গিট - গেল 

কিছ গ্র-৮পু বে ওলি জ্দেশ টু 5০৮ +/৮/41 ৬০৭৯ ভেদে ০»? সসরক / . 87্ট ৫৮১/৮১77৮৫ - শঁসি। ঠে £৮: তু // 
গর ৮1২৮৮ 27717 152৯- 4 ₹ বদর রি, ূ পচ সী পদ - সা ২ লাক এু৯৮০3--/ 
৮৮৮৮: 

লব হীন লং ৩, ০৮৮ 
প- শা ১1১৯ একে ৫878 পেত 1 
০ গলি ৫9৮4 পণ্য 11 ৪ ণাঁ 4গবা প্সেপাভিনএপ্টিং হস্ত» / 87০” বাঁ” 277 টসে স্টিক ৮:৫৮). 

€-₹+/5/ শরিরে” ৪৮ 
রি 5৫ এ? 77% 



শু ৯1215 কনব4%, 774%771/9%8%0) 

2 শা লিক ৭ 1৮ ॥ 

গা ০191১ ৪ কন্ঠ + 78 

সরি কচ এই উরি ৫৬৮ রে 

%-5111০ 97 /5৬€ প্ ধক 95৮51 নি | 
তিধসদ/ং 2 রি ১ চলিত -৫৬ 1) 

নন 2 কা? ০2 

9 ৯৮/7০ (৮৮৭2. ৮৬7 157 5৮৬গে ₹/ 

নরপীজ্র+/ 2 পিচ পক গৈ 

্ 
লে  এ্-লনূ- ৮০৯/--দই 

2০০ 

টি জেঠ ₹ ৮ 
রী + 

০4/57/72৮৮ 
€ ক্ঠিক৮ 5 / 

এ 1%৮%৮7%- নিউ. দেল লহ" বত গথ-2৮7- প 5 / 
925 ভেরি রি ৫ বি পুষ্ট এরি ৫ ০1৮7 //- 

বা-ক7 ২/৮/%21 5/১৮ ০৮৮ /০৯%১ টে পি 9 

রি /47%727717 £4 37৮ নর ৮95. র্ র 

৪ 315/25 বা ও 757৮০ 37 ৯ ৫৮৯ 55৮ | 
০ ৪ ৩ লে দরে 7/. 

47৭1৮ কাক পরশে এ /প7%- 757-/ 
/৮৪পনিল তা £* ১ 7 1১তগ্র তলে 

বি” কফিন /%4 নি বগনাব৮ছি- ১57 (4৯ সিটে - টস পল ৮ | 

71-) হি বিএ এ 707 “7৭ 4৮১৫ 1 //. 

পিল কি ৯৫০/, )% পেগ ৯সন এন গো, 74441 

পি ৫8৮৫৮ রি £* থা দ্র কা / 

রি” ৬2/০/০ /278৮:8৮হ7-4+/ নন ১74 | 

(1৯ 1 ক্ঠ৩/: রর চাগ ৩ ৬৮৫৬ রা? 25 2?/ 

র-৮০/ সহঃ দা পিপি মণল লা 1 
রি 7 ৫%7% % ২5১77 কেট 4 127/ 

রি 



3772 ৯২৬৫০ টেক প- ৪ লিন ৮৮2 নিলেন একেক বে গি 7৫7 তে // 71-  ৯1০৮৮। লেপ গেছ রা 7-% / ৬ কট উদ গে প্র ৩০০৮১ হচ সেক 27 7 ৯ /লন১ ১৮০৬৯ সল্প পাটির বি ডি. -55৮2 2পাসি ₹572%/ পেন - সী রকেস্দেসি কেক পক্ফধাপাওল ছে 9০/০ লাক £€ ৯৪9 সস 1নি১11 রতি কর ৮৯১ 7১৮72 দ্র স্টপ ৮2৭ নি টি এজ ১$%% ৮৪ ৫2৮7৯ 472 রক, /৮7 রিট +১জকে/ ৯২৪ ০ 
ভি, £৮27২০৮ ৮৮ ২ 9 পল গ 

১৪ বীহস? রশ চলল 7] 
(০727৮ ৯৬ ল্যিসরে ) 

হর টক দি িকি- পা ভে 70425 ভিউ £ ০০71 ২ শর ভে 4 [৮৮52 ক +১/০ হন ০/৯/ ১৮ ২-%5ই ১5৮2 কটি স্পা | 
নো দি এ পেলে ০2৮55 পর //. বশ 2৫, 1» ক্র যী শিপীতি এডি 6৮৮75 টিন ২৮৯৮৮ ০ ৮73 ৩5 4০৮2৫ / ঁ 4/7/ ৩৯ তপ৮- রন বে2 রিকি সি রি / 7) চক ৮৮১০৯ ৮ বসলে ছি / ৮৫টি 4 ব- বে এ / রি ২৮১ ৭/ না কত 6০৮ ভারে 4০) হু ডা 9৮৮5) ৫ পা এ/কর কে // ক শ ২1//০ ৭7255%- ৭ রি (দে +7%৭ তল ২০৮ ৮ 2৮, ৮ ৮৮/৯৮- কি €7/৮৫ রে পাই বিগ) রগ :ষ্টেঞ ৮৮৮% 

ও 

সী] 



বঁ ১181০ কৃত সাএত গর ক্ণ্বাতো ক টা দিন্ঠরসৃ- 7৫১৮৭ চে /7৮27// ৃ 

£-০/৯১/৮ রড পডচকত করিস -9%/4%5%1 

ব রিনি নিসা গু গা 62 গে // 

রা 2) 812৮ পরযকেপতর্ত কে ৫7 লৈককরক%-] 

পচ সর্দি, পি 4777৭০%7৮1/ 

টাচ? টা রি ০ ৬বীশেশি, ০/প৫৯/- 9৮ ০ 

/7ক1ব7টিল? : কচি 1 2 757 সপ হি 

7/৬% নী” » ১7৯ 475৮2). 7৯ ১ £ ও নটি 

নি শের দিত ৮৮১/- গল পট // 

টা 

ঞ গেস্ট +3৮/ 
গু. ৮798 চি ব্টপ+) 

717৮7 - 8 ৮2 পি গভীর -1577%57 20৫2 রং পির ০০ 9৬ .8/7/ 

9 37757 নি 1 দি মি রা 

পা মি 

বি / তি রি 5 দাতের, 76-/98/ 25540 পাঠ 
ঠা টাটা এটি পট রঃ 

৯৫৪ নি গর ৫) ৫ ৮০, 
্ খে 

লাস্ট 

4৯৭ 22765558 ৫% রি বসন সেন 
০2 4 নি 2৫84 -/ন্। গত ৪৮৫৮7 টস এষ গলপ 735 

এ ৯৮ ই // 
6৫ 3/47 ৯) £7/778- -4শ্রস্টীশ রি চর. সা 

বক) পতি বুহেসদ দশ নে 5 
পাকে ১/৮৮ 475. গত বল 1 ৯, পারে / 

০ 22 জ্ পপঠেসিও ক (০১৯ 8 

1 ১০//০ 772০ লও গ৮৮উ- ?727551 | 

$পদ পিসী চি ৫৫94 

! 



প-ব ০৮/১১1৮% পীর রে- 57 কয হঠ- 2৭ পেস পাব ] 

পপে১৩৮ব৮৮৯০৫৯ এ ₹+৮৫3 রঃ 
পভ গুল; 7 গড় তন ৃ 

খ্টি ৮৮৭ রর [ পর ৫৮ ০৯ এ সপ্ 28 রে % 
চি, যেত 4০ - 

শ ৮ 
টি 8 ০০০ 2 রি রঃ কর্কা 7/০ চু ) (টি ৭ 

পচ ৮7212 ও 

দে 

পবা তক7 তত ৮4১ 7 ও ভি কাছ 
চটি ] ্ / 

১ / 
শর 

দি 7 ও নিন টা হিঙ্হ্ি 
০৮- নি রর 4. র্ রে রি /3 22 

ও পর্ন এ 
64 (৮৮৫ পেতে )সে ₹ লা 

ঃ রং 

এ ৮) 

5 "৮ 4৫5১১ ৮, শপ টী পরি 1৮) ৬ 
প্র স্ব 

রি // 

আশ +প৮০প-77- 
এ টিটি 7/” 

সু রি ৫৯৮ 1০ ৮/০ এব 

/5( টড ৯:৬৮ ১3১ 1 রশ. পি দাঁত 
রর ৮ গস্ম 82৭৮ ৪ ০ 1 | 1 কেহ, রঃ সি 2) 

১”4৮/7/4 বা 

নি রি 

5 কঠিতি এলি ভা 

ক টি ্ ) শর্ত রে 27 আরে 2 রি ৮ গা ৬ দা 

477১5) ১ /দ চর ৫৮৩/7৫১ লগত ৮, 7 /৮ 

শি 

£%,%9, তির £/ 
চু 

০5747 তব গঠিত এ 880 টা, 

(গত “৮7৮ 4৫ 
এ- 2 | পা (৫ ক্চ পা গানও পা প্রত 

(775- যাক (৭) ৫০7 রসি -৩/৪ শর /৯/২? হস বত) % ৮৮৮ পর কিন রি ৃ 4৫ ৰ কে +/৯১/হ? লা ?/৮. সন্তু ফেক 41 1 

৩ ২/৯০) এস কে ০ ৰ ঞ এ ও ৮ ৮৮ ও রি দে নিতেন ক নি 2 
ৃ স্ 2৮৮১: ঞ * 

রহ হর রি পপ 
৫০: | 

» জা 



বন্য ১14, কো? 28 - ক পরপর 

॥ঠযাপঠক্ি এপ পে 
-্ন রি বেগ ভৈয চান্পও - পিট 1 

'বাগএচিিগঠপজি এলে গতি 
-হ7/৮ এত বহর পন । পী 

447০৮ হেই ৯ চে 

২19/৮ ৭ দর ৬ক্দ্বক্ ৪ ক 
্ রোগ সপ্সরসিি ঠেপে ৮ ০৮৮৫ 

/71 ১৯2 পয পক নিউস্ঠেদ 52457 ৮৮৫, ) 

ঠ ৫ শে জিলদুর লা?) 
৫৮7 টে ৮৫৫০৮ / 

পরৈস্ত রি রি তক্বঠস1) 
74227, ) 
%/ক?; টি টা জগতে বন // 

১৮০০৮ 202 ৫৭৮ গন 

পে লু) 
কে. | দাগে কগেতভিত সিন সী কিরে রন পবাইমাধগনগ 

বিবাদি- দেরলরশ 1 

পপ ভিন নদ পরশ 

ক »৪/5%11 কগয পাত ০৮ রে চ৯/ক টিরশনাস [ 

বিউভী 7 (০ লগিন / 

কে-শ ১/২/-১ এড বো? কন তত, ৮ ] 

সপ টে উফ 

০2 



কে-চ- ০৫1০ দগ্রবরননঠ বিক্ টিনিসিসিলির 

452 চরে এতে করেছে কষছে লে / 

কেপ" ০19 দত ধবদেশ ফেব রেপ ০ ৃ 
ব9পস্তেপতি কত বেন দাত ॥ 
রে ডে 

কেক ১/০1১৮ কো? ৬৭২ এুপৎ রণ কঠিন 
গনত-সকসসর্ছ এস্গি লেকে | 

ক 21৯৬ দেব ডিভি ঠকরেঠিনে বাণীঠেত, নিন সি 

প-৭ক৭৮৬% উস লো দ্র? 

তে »পগ এস্৩খং গশং সুররিহীণ 41 
হে৮/৪র৮৮৫*১৭ কে কেক 

ক্র পান 3 নবি 7”777155 

ব/%৮/ররবধেপুন একে হেতু দত্তক 

৪৭2০: ঞ। চন! 7%-/ 
খাহ ০৮৭ সত তি পরি রর ৪78 

4৭ 7৮প2% || 
দগ হের সি; দখা 

রা পপ . ছপধত সগটের্টি কেক নি 
উল / 

এসি দসইিগ কন] 
(৮6 

৮৮ 
০০৬৮৮০০০৬৮৪ 
পুল 



ঠশ্ঠগ এ 215 প৬সটিবলিলক্ সি দাদ ! 

নি নাগ বাবে উদ ০727 

গর ১/41০ ৫৮177 পইও- রেগে নাশ] 
০ টসে ৮৫-1/ 

গন্চ পাত তিরতঘা্প- | বানর ক45-1 
নই 20৫ ৮১০ক৮৮// 

৬-+৮11* £স৮ 9৮ কেসি ৮৮ ৯৮৮৯০%-1 
গর ৭ %৮সূদে তে 37 

ভএ৭০ পথ ৪বস্তীত বিজ নদ 
০০ । টি পর্িগপা্শৃিল অপু / 

১১৭ চি 2 

৬ 14০5 ভি: ৩৫ পি) 

৮-১০/১/, সপ তি বনিসগ্ | 
রী ৮/দে ১২০1 

৬২ হু নু 
উপর পি চেক 

টি ১121০ ৩৭৮ কব ১ সপ] 
বপঠিসটি কক টে ৮৮// 

উচকাবিড ভবে! 1*ক সঙ্গি: 
দগগর্চি 44 নক্প্ট” ক ৯৮ /5২ 52 

রি হে 7১57 1 

%/7৮-57547 2৯৯ পা লট /উি” / 

9 পাস প্্গ প%22৮৮৯/ 
এরর পসাঠি দস্গুরেও? 

ঠ্দ পঠিনে 58৫ 

চএিক্টোল রি পেশি | | 
লাহাসাকনিকিগাজা 5 পরািস্ট 9 ০8৮ 11 



জন্ম ভাবি ভ£512- ও 

ভৃষ্ম বিখের- শব রন »- ল্পব্ুহি ৪ 

নব ৯ পুর্বার্টন - পুজা ও 
১ম পাৰি - হু সা | ৬ম সারি- 

বাবেওসইা "গার সংগা আত 

রি গল এ) প্লে 
পার্িি 

নে শুর সং সা 





সা৬৮ সবি ড্ঠাগ ৬17৭ 

ও7/ব 75৬৮ কডতীশ ার্দি।। 

র7র 97 প্র এবাগ। ্ এ ঈদ শর দে হস ৯৫১/৮৮7 
করিও প্কিল৮/ 7 

এম 9 কে (০০৮৭ 

রব 574 771-৮%-) 
টাও ৪৮৯- 

৩ সি 
4 কাকে ৮1 

পতিত গাদাথ্য 2৮ %4/হে ₹%-/৮৮17711 
টকাছে দেন রবে কপট রিলে / 
এগার (সি ৯১4৩4 কাপ বশর সঙ্গমিভিছ। 
/5/7720 লে ৮872 একিট প্রা / 

১/প্প্ঠড 2747%776- -৩৫০৬০7) 
(৬৫৮৪8 রি” পষ্ঠা পাপ +/2-/1 





এ ক্রস কথা 
স্রীকত আবি 

এন 491৯৮ জি নিতিব শক টি ! 
বেগ] পতি বিরঃসপ্ঠ রবেনুড হলি, বাচি। ৮॥ 

কনা ৩? স্ক* 

রি বি গার লা ৰ 

৭421৬ বদ? এিকটক পণ ৯৮ ) 

£77 ই9- এরা দহ বলের নস বনে) 

রন1স্গৃহ আর শী ভাবে ১ হি সবত | 
পশাহসি এ বেজে ৪ রে ভেদ 7৯ 

তত গগ তান 1 

০5 কবির বাণ? বে এপ হি 

নি ও বে152 বের ৮ ৩৩)৩ )। 

4শ ০৯৮৭ এও নি ৩3১ শেক্তিস্বস্ঠ বা. 

নি এপবওঠ/ রবের সন 1// 
সে লেট দান ) 

সি ৭০ স্ড্লীডা পন্নঞে বাতি হা] 
বিদেশ পন বৈত ব বেরি এ, 75)) 

রক রি খরসীসা্ট রর মগ পু 

বিবসখেঃ নি গেকষ- নর টু / 
০ ] 

াধ তে ওপন)বা সঙ্গত ৰ 
রি 2151৯ দন 

সপ 
8 ৬/০/৬ সি আপ 



2 পগস্ু 7৮৮ বরকত" ৯1০1 

চক্গ্/ ৮৮৮ এট” রি /
৮৮7/ 

1১০ টিপে গ্ঞ্ৰো্ড 29৮/7৯, / 

শি ৮ রা দরে
 দ্র /৯11 

চ৫111০ সৃ সাং রঃ বৃষ কাত] 

নন বক্ষ ] 47 শত পরত কল /// 
রহ. (৮7/9 এ 2 

5৮4 ৯/১৮ আনর্দাষ্ঠ ৩০৬. 71 শো
ক ৫/পা$ এ স্ব 

ঙ 

* 
৫ 

প্ি্প পযসওত ৮০০৫ 
//.% 

৩৫ %% ৮৮৮৮ 
এ 

£ বর 21912 ও দুল ২০ ঠা
 ডি 

৮ ৭৮171 এরর লট
 

_ বীচ শটে ন্শ/ি £4%2 ৮ রত 

£১/ 
472৭ নি 7৮7০ 

77১৮৮ / 

৮৮ 4 22৮ লি 15 

274] ৪৫০৮ 
২” ক হা / 

53 ১/14/০ £79- 77৩ এলপি 
) 

মগ শি ৩ পপ ২৯৮ %/% 

9৫41০ ৫ কত রসে নব লোদাধেসু 
কপির /. 

দু সত্য
 27245 ৯// 

চি ্লামাির গাল 



নি হুল গত ি-7/- 
নী কা ক দিপ৮/7পলদ চু 

£4%/5/2 হিট দরে ৫ ৬ সি 
দেই নি শিস টি শঁ কে 11. পা +সঈ উত০7/১/ | | প্র লি ক - পল? গরসণ* উট ) টব াণী ওক ী এ গ7৮/পার ৯0 পিক //2// 

পাক ৮৮১ তোল: সি াশ্গঈ- 4 নন / 2 ক দেশ) ও পি ১ ্ //2% 4১1১৯ কী 0৫০ বক্স / নি বন তে ৮27 +44ল দতস » চিতা বস্তি ভ৮/ নট ম্রসপ 
১ 

2 তত কঃ 7 ৫// | তি ৯. ১৫ ০ বাস) % রে নী *প্র9পাড, ২৬৪৫ ০০৩০৮ ডেট 1 ০ ছি) / সক ক কচনাত ] 
পজ্ পথ1০ বাগিড৬ ্ সন এট সত ০০২৮ | কেকেস গজব গত কে: 7 9% ০ / লি 75 মলি রশ ভি টে সি / 

টির রা ?* রর খৃ সে রে 



৪8৮6৮ রক. - ৯৪7০ 

০21 রাহে? সপঞ শিপ বিসপ রি 
| কি 

রা 731৮1. ন নি এসি কক র্ 

ক ্ [হল 

| শপ কা ৪১৫৬ লিজ /// 

বা” ২/9 কাপর ৪৪৭ হ ৮০০ ৩০ ) 

ক কালো শনি) /// 

কথ হাঃ তিক ৮ (৫ ক + 
চি ০০৮৮) 

টন ৬% বংশ রা তি /% 

লব বক সা ্ি/ /) ৫// 

৮৮ ৭৯৫ পি ) 

27 ৩৩/% তর বধ গোপাতিত্কাত হাসলে নিত 

নব পাল ক্যা ক / 

774১৮ জেসস্পক্পর্ পথ চে মু ক্ল/ 

কের ্  ক ৪ বা রর ?/ 
| 74 বি রি 2 পিসী 

| বা ৮৮/৮০ | 8779 ৬ / ইহ 

ৃ বর পরত ৪: 7৫2৮ রর //47) 

পার আপা, 
রি ৮2 খুন রে পতি আাপপ্েসুরিস কে / 

িলপা খোল হেত এত: ১ 
৮7, বে পি বলুক গন 



সালের ৮» ৯১/০| 

২7৯০১ ৯৫5৪ 7৮৮ [ রা গান / 

বধ ২11৮৮ ৯7: »ঠগদ” 7৮৯) ০ চা ইলিব/তে)422 ৫৮7০ কক্স /-: 1 
গণ ২/৮1১2 নিন 7? ₹ ৬৬৮ সস 4) 

৭ 4৮ তক স১ +র2 ৮০ “টার্ন //// 
০৯৮৮ ডে ই 

সি বাধতে চিনি, ৩ ৮79 / ) ্ ৩০৯৫০ ৮ //৯/ 
ক ক, ঠা) ্ ঃ ৮৫ 181 রগ ্্ 

শাবিতে ৮৮৮৮2 দশে স্)//৮/ 

নত এ আলে, ক £ ০৪1, 
3 /% পপ টি € / *ভ+৮7 

০৮০/% ব+%৮৮ চি £ ৮; ৫ +৮৮/০7 

রি ০5776 পরশে সি ি্ জের স্ট/4/ 

এন পার ৩৫772) 1৮ 

বলদ. তিসয। 



রে 
7০0 স্টনো উুন্না দীপা: দর 

গঙ্গ্ষেগস্ষ স্তর সি -/রা৮৮ রে 

পশপশ- এ নারে - ৪৮০০৮ প্র 

১ (পু রর 
শব ২1৮7 কপ 27 পাকার _৯ ্ 

কে ৮১৯ রিচি ১ খু রি 

9 বল শু পি 
?৬এখ, এরারাপ ১7277 /িত%৮৯সাকু প শি 

নস কেটে বেরি ৬৩০ /৪7) 
774৯ /%. বা ১ ক্ে$ পে 

বলে সে লি 1৭ 
দীচি 26 তার পন» পপ এ 

এপ টা 74৮2 পু নর পূর্ডি /৮/ 

রি লিড ৪১ / 

বাদি নগি? 2, 79. ?/৮ ৪০৮০৮ 

শাক 9 119 72786 ৮ 
লস / 

পাঁর7৯ তপু চক হেড তত 2০০ টা 

নী আক দি ?% 
০গ্ড 207 4৮৯ 

গহ ২4৮ ক শে দতস পঠ 

পিরিত পন দিও ৯351 / 
শ ৯স্পাপ / রর ছুট £ ভি 

[১ রি র্ সে ও &৪ 1/ 



০৩৮ ক্স ২০2 রঃ 
. বল $ ?্ সপ? রে * 4/ ৷ | 

ননব/2ত দিলাানাসনিপিিপ পল চো এ পাপ 
: রতি নিল নাল পপ 9৩ 
নঁক্ণশু) ০৮৮ টা » বাপ ও ূ 4654 17 / লন ব 

২ বাস্টো্গ টে হঙ্ের 

«০ নী ৰ এ পি ক রি 1 ০০ ক7?৮৩ পক ৫ 1722 ৮ রি %% 
৮১4 2 পু ৃ 

রঃ পাও রত রেস পট / 

ৰা. *৫ ৮৮৮ +7 ০ 
নি স্পৃদন্পু 

নি ্্ $১- ৯৬ 

গা 

71 ৪ সট্ তে রি 
চি নি / চি 

রি শপ প১৮৪/ 1 
কপ রি , | ্ ছি 



কেপ পপ ০ 2 
(৬৮ ১৮ “25৮ 2০৮77 

কনস্ি/. 

.. কট রা কর্প৯ নি লেস ) 

লেকে ০/৮/৩ 
(কি ৯) ৩) 2 

: কের ০/8)৩৬, 

(কচ ০/% ০ 

ডিন হা 
কের ৮1৮1 ৯৮ 

কি 2টি 
ক্র রঃ ০৯11 | 

চিত 
» শী ৭) ০1০ 



৮/৯-৩6৭৯7 িরাতত। 2৮74 

রী জা পর র্পিৎ দি গাঞ্পক্] 

রব 
(65714 ৮৪এতাবা মিিগছি? ১//8ি চে 5- 

পপ প্রি ৃ 
০ ৩ল্০-্ট্রা। //৯11 

ভব »/০ রর তির সঃ2? শি: পর 
ক পদ ৩৭৩৮৮ ৮5 / & 

সপ লি / 

&৮৯/৮/$ এর ৮৮৯০7৮৯৬ ২টিি বরান 

রি টায়ার ৩৮৯1৮ ৭৮ সর্ট /-৮/ 

উমা» ঠ ঠা 

এ ছি বি না না 
৩৪194, ৬০০৬৮ £৮ গন কব এ 
. পরব ৮০ এজ অপি /% 

৭ 21৮1» এঠায়হ০- ৭1935 « রাতেও ০৯ / 

*বনেত 2েসর্চগ উর.. % 
৮-৯/৮ রন +০ / 

শ্গ্ রঃ 

শা কিছ লা 
মকর পপ নে গে 

এ পয ৩৩৮ তে রড০৯ লৈ 

দেশ" ৩577৯ 7 -/ / ক / 

০০৮৬৪ ৰ 





 রবে্দিশায়াষ্ অন্তর্দশা বিভাগঃ | ততৎফলানি। | 
প্র »] ৪1 ৯ ০ দণ্ড রাঁজকুলাঁদিভ্যো মনস্তাঁপধ্চ বন্ধনং । 
৫ প্রবাঁসং বিন্দতে ছুঃখং শ্বদশারাং দিবাকরঃ ॥ ১ ॥ 
রচং ০1১০ ০1 «এ শক্রনাশং রজোহানিং বিস্তলাভং ুখোদয়ং ॥ 

কুরুতে কুশলং ন্ুণাঁং রবেরস্তর্গতঃ শশী ॥ ২৪ 
রমং *। ৫1১০ * সর্বেষাং ভিলকো ভূত্বা মণিরত্বপ্রবালকং। 

প্রাপ্পোতি ধনধান্তাদি রবেরস্তর্গতে কুজে ॥ ও$ 
রবু 1১১১০ *  দারিদ্রাহুঃখিতং নিত্যং সর্ববগাজে বিচচ্চিকা । 

ন্যন্তি সর্ববকর্্মাণি রবেরস্তর্গতে বুধে ॥ ৪1 
রশ ০ ৬া২শা * রাজ্ঞো ভয়ঞ্চ সততং শক্তিধৈর্্যধনক্ষয়ঃ 1 

সর্বদা তন্তয বৈকল্যং রবেরস্তর্গতে শনৌ ॥ ৫ ॥ 
রবু ১ ০২৭ * সম্পদে ব্যাধিহাঁনিঞ্চ বিশ্বাসং লভতে নরঃ | 

প্রাপ্পোতি ধর্মপদকীং রবেরন্তর্গতে গুরে ॥ শ ॥ 
ররা ৮৮০ * রোগং শোকং ভয়ং দর্তে মরণঞ্াশুভং সদা । 

বিভ্তনাশকরং নিত্যং ভানোরক্তর্গতং তমঃ ॥ ৭ । 
রশ ১1 ২5 * শিরোজঠররোগাগ্ঘৈজ্ব রাতীসারশূলকৈঃ। 
(রবিদশাবর্ণ ৬০1০)  শরীরং নশ্তি ক্ষিপ্রং রবেরন্তর্গতে ভূগৌ ॥ ৮। 

চন্দ্রন্ত দশায়!ম্ অস্তর্দশা বিভাগঃ । ততফলানি । 
চং ঢং ২ ১ ৭ * দদাতি বহুসম্পত্তিং বরস্ীং কনকান্বিতাং। 

নির্ভয়েন যশোবৃদ্ধিং ্বদশায়াং নিশাকরঃ ॥ ১ ৪ 
চং মং ১৫ ১1১০1 ০  অপৃর্বং ভয়মাপ্পোতি চৌরাদিভ্যো ভয়ং সদা । 

শরীরক্লেশমাপ্পোতি চন্দ্রস্ান্তর্গতে কুজে 1 ২ ॥ 
চংবু ২ ৪1১০ * প্রতুত্বং সুখসম্পস্তিং গজাশ্বগোধনাদিকং। 

দদাতান্তর্গতো নিত্যং শশিন: শশিনন্দনঃ ॥ ৩ 
বুদ্ধিক্ষয়ং স্ুহ্ৃন্ত্েধী শোঁকাকুলমহাপদী । 
ভবেন্বরো ন সন্দেহশ্চন্ন্তান্তর্গতে শনৌ ॥ ৪ ॥ 

চংব ২14২০) * ধন দিসৌখ্যঞ্চ বস্্ালঙ্কারশোভিতঃ | 
07 সপপ্রাতি চ নরো নিত্যং চন্দ্রস্ান্তর্গতে গুরো ॥ ৫ ॥ 
চংরা ১৮ ৮ ০ সর্বরোগো! ভবেনিত্যং বস্ধুনাশো ধনক্ষয়ঃ | 

ন কিঞ্চিৎ স্রথমাপ্লোতি চন্দ্রস্তযান্তিগগতং তমঃ "1 

চংস্ড ২১১1 ৭ * বরাঙ্গনাভিঃ সংযৌগো ধনং ধান্তঞ্চ বিন্দ্ কুজে 1 ৫ ॥ 
মুক্তাহারং মণিখ্ব চন্্রন্তান্তর্গতে ডয়াবহাং। 

চংর ০১০ » «০ দূপপ্রসাদং সৌধ্যঞ্চ এশ্বধ্যমতুলগ সোমনন্দন: ॥ ৬ ॥ 
(চক্দ্রদশাবর্ষ ১৫।০।৮) করোতি ধনসম্পত্তিং চক্তরস্তাস্তবরোখঃ স্বজনৈঃ সহ | 

ং 81২০ & টিলা ১ হার তে 

_হারজ্তর্গতে শনৌ ॥ ৭ * 
সঙ্গলস্থয দশ্শীয়াম্ অন্তদ্দিশীবিভাগঃ । তৎদেবক্রাহ্গণপূজকঃ | 

ন্রং মং ০। ৭ ৩২০  মঙগলম্ত দশাক়ান্ত কলহো-হোরন্তর্থতে গুরৌ ॥ ৮ 
অগ্রিদাহাঁদিপীডাঞ্চ লভতে 

'আংবু ১1৩ ৩২৯ নুপচৌরা প্রিশক্রভ্যঃ শৃজিতে 

হৃত্তাপশ্চ জরশ্চৈব কুজস্যরনি 1 
মংশ শ শ২৬৪* ধননাশো মনস্তাঁপো হৃদি€ বনিভাভোগবদ্ধনং । 

করোতি বিবিধং ছুঃখং কুদশাস্তর্গতো। ভূগুঃ 1 ১ 



চি টা 

মংরা ০১০২০ 

এ. ০১ 

মং শু ১1 ৬২১০ 

মর ৯1 ৫1১০? ও 

মং চং ১1 ১১৩০৬ 

(মঙ্গলদশাবর্ষ ৮০০) লোকানন্দমমবাপ্লোতি ক্ষিতিজান্তর্গতে বিধৌ ॥ ৮ ॥ 

%4)৬ হে লম:যে।গো দেখআন্দপপৃঞজকং 1: 
ভোৌমস্তাস্তরদিশাং প্রাপ্তে জীবে কিঞ্চিল্ পান্তয়ং ॥ ৪ ॥ 
শস্সাপ্রি-চৌর-শক্রভ্যো ভয়খশর্থবিনাশনং। 
করোতি চাশুভং নিত্যং কুজন্তাস্তর্গতং তম: ॥ ৫ ॥ 
ধননাশং তথা ব্যাধিং শক্রভ্যঃ সমুপদ্রবং । 
ভয়ং রাজকুলেভ্যে/হপি কুজন্যান্তর্গতে ভূগে | ৬ ॥ 
প্রচণ্তৈশ্বধ্যমতুলং নৃপপুজাদিকং ভবে । 
স্ীলাভ: পদবীবুজিঃ কুজন্যান্তর্গতে রবৌ ॥ ৭ ॥ 
ধনলাভং সুখং ভোঁগং শরীরাঁরোগ্যমেব চ। 

বুধস্ত দশায়াম্ অস্তদ্দিশীবিভাগঃ 1 তৎফলানি। 
বুবু ২ ৮ ৩২৯ বুধ ধর্দঘসমাযোগং বুদ্ধিলাভং ধলাগষং 1 

স্থভগং বিপুলং বিস্তং স্বদশাঁয়াং করোতি বৈ॥ ১৪ 
বুশ ১1 ৬া২৬।৪০ বাঁতিশ্লেম্মরৃতা পীড়া বিবাদে বন্ধুভিঃ সহ 

বিদেশগমনধ্শপি বুধস্তান্তর্গতে শনৌ ॥ ২৪ 
বুবু ২1১১২৬৪* ব্যাধিশক্রভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাঁঢো নুপবল্লীভঃ । 

লভেন্তার্ধ্যাং সুপুত্রঞ্চ বুধস্যান্তর্গতে গুরৌ | ৩॥ 
বুরা .১1১০।২১।* অকল্মাদগ্রিভীতিশ্চ ব্যাঁণিং পীন্ডা চ বন্ধনং । 

বিত্তনাশো মহাররেশো বুপস্যান্তর্গতেইস্থরে ॥ ৪ 
বৃশ ও ৩২৭ * ধনাঢাং ব্ুপুভ্রঞ্চ ধর্্মবন্তং পনাগমং | 

কুরুতে দানবাচার্ষ্যো বুধস্থান্তদিশাং গতঃ ॥ ৫ ॥ 
বুর ১১১১৭ *  শ্ববর্ণং বিদ্রমধ্ৈব যশঃ প্রাপ্পোতি পু্ষলং | 

: শ্রীণান্ পরধনণৃপ্ভোগী বুপস্তান্তর্গতে রবৌ | ৬ ॥ 
বুচং ২ ৪১০ * কণ্টকাদিপ্রবেশঞ্চ শ্রঙ্গিভ্যো ভয়মেব চ। 

নিশাঁকরঃ করোত্যাশু বুপপাকদশাঁং গতঃ 1 ৭ 
বুমং ১1 ৩ ৩২৯  শিরোহদয়রোগঞ্চ দল্যতক্বরতো ভয়ং | 
( বুধদশীবর্ষ ১৭০1৯) জজ্ঞে পীড়া পদে টব বুধস্থাস্তরগতে কুজে ॥ ৮ 

*নর্দশাযাম্ অন্তর্দশবিভাগই । ততৎফলানি। 
৩।২০ লৌরিঃ করোঁতি বৈকল্যং পুক্রদারবিনিগ্রহং। 

অর্থবন্ধুবিনাঁশঞ্চ বিদেশগমনং তথা! ॥ ১ ॥ 
বতান্ুরতং শাস্তং নানাপ্রাঞ্জি করোতি চ। 

* রিপুনাশঞ্চ শনেরন্তর্গতো গুরুঃ ॥ ২ 
নং ছুঃখং বন্ধুছেষং সুহস্তয়ং | 

সঞ্চ শনেরন্তর্গতং তমঃ ॥ ৩ ৪ 
গং ভাধ্যাবিত্তসমন্থবিতং । 

শ্যং শনেরস্তর্গতো। ভৃপ্তঃ ॥ ৪ 7 
রোঁতি হুঃখবদ্ধনং | 
শলেরকজ্তর্গতো রবিঃ 7 ৫॥ 
স্লীনাঁশং কলহং সদা । . 
ণত্যেষ শনেরন্তরতি: শমী ॥ ৬৪ 
“ধিং নানাছ্ঃখসমন্থিতং | 
য ফঙ্ষলঃ কুরুতে সদ ॥ ৭ ॥ 



কলি শা 

শেব১। আহজ৪* ২ -সৌভাগাং করতে নিতাং নানীলন্্বীনমের চ 1 - 
শেনিশাবর্ষ ১০৯) 8.৬... 

 বুষ্ইস্পতের্দিশায়াম্ অস্তর্দশাঁবিভাঁগঃ | ততৎফলানি। 
বুবু ও ৪1 ২৬ কুরুতেহপূর্ববসৎপুক্রং তপঃ খ্যাতিঞ্চ পৌরুষং | 

গজাশ্ববাহনং সৌখ্যং শ্বাদশায়াং বৃহস্পতিঃ 1 ১ &. 
কা ২1 ১1১০ * অকস্মাদ ভয়মাপ্পোতি রাঁজপীড়াং করোতি টব। 
এ বন্ধনং হৃদি সম্তভতাপং গুরোরস্তর্গতং ভমঃ 1 ২॥ 
বুক অ ০1১০1 ৬ রিপোর্ডয়ং বন্ধনাশং নাঁনাব্যাধিসমাকুলং । 
ডা ভাধ্যাবিয়োগছুঃখঞ্চ গুরোরস্তর্গতো ভূন 1 ৩ | 

বুর9..০1২০1 ০. বহুমিত্রং বহুণনং স্ুভাধ্যং রাজবল্লভং | 
4 5.7. ফুরুতে ভাক্করঃ শাস্তি, গুরোরস্তদ্দিশাং গত: ॥ ৪ ॥ 
বুচং ২ বাশ * বরক্্রীণাং ভবেশ্লাভো রিপুরোগবিবঞ্জিতং | 

নুপতুল্যং প্রকুরুতে জীবস্তাস্তর্গতঃ শনী ॥ ৫ ॥ 
বুমং ১1 81২৬1৪০ তীক্ষরোষো রিপোহস্তা গজবভীমদর্শনঃ 

ন্ুখসৌভ্ডাগ্যসংযুক্তো গুরোরস্তর্গতে কুজে | ৬ 
বূবু ২1১১1২৩৬1৪৬ স্রস্থোহস্তস্থ: সুপী ছুঃখী শক্রবৃদ্ধিং পুনঃ পুনঃ | 

দেবাচ্চনপরেো! নিত্যং জীবস্তাস্ত্গতে বৃদে ॥ ৭ ॥ 
বুশ ১1 শা ৩1২০ বেশ্যাজনশ্রিয়াৎ সৌখ্ং ভবেদ্িত্তবিবঙ্জিতঃ। 
৭ হিভিনি ১৯০1০) ০৮৮ নিত্য, গুরোরস্তর্গতি শনোৌ ॥ ৮1 

কির অন্তর্দশ। বিভাগত | ভংলালি 1 
রা রা. ১1 ৪1 ০115 রাঁকৌ স্্রীবন্ধুনাশশ্চ রিপুরোগভর়স্তথা । 

শবেদর্থস্য নাঁশশ্চ স রাহঃ ক্বাদশাং গত: | ১ | 
রাশু ২ ৪ ০ ৬ নৃহৃষ্তাবো ছিজৈঃ সাদ্ধং জ্ীলোভো বিত্তসঞ্চয়ঃ। 

, ৬ রাহোরস্তর্গতে শুক্রে শ্পেহো বন্ধুজনৈঃ সহ ॥ ২ ॥ 
রার ০ ৮1» ৯ রিপ্ুরোগভয়ং ঘৌরং অর্থনাশং নৃপাস্তয়ং 
্ ১.4 গরুব্যথাং শিরোরোগং রাহোরস্তর্গতো রবিঃ ॥ ৩৪ 
রাচং১। ৮৭ ০ ৩ 'স্ত্রীনাশং কলহং ক্লেশং পাপচিত্তং কুভোজনং। 

| ্খবন্ধুবিহীনঞ্চ রাহোরন্তর্গতিঃ শশী 19 1 
রাযষং 2১০1২০০ বিবশক্াগ্িচৌরেভ্যো নিয়তং দাঁরুণং ভয়ং | 
ধা নরো নিত্যমবাপ্পোতি রাহোরজ্তর্গতে কুজে 1 ৫ ॥ 
রা বু ১1১০২ ৬ কফপিত্তসসুস্ততাঁং শির:পীডাং ভরাবহাং। 

| রাকোরস্তর্দশাং প্রাপ্য কুরুতে সোমনন্দন: | ৬ ॥ 
রাশ ১1 ১1১৭ ০ বাতপিত্ত-শিরোরোগো বিরোধ: স্বজনৈঃ সহ । 
রি বেত, বনুধা ভুংখং রাহোরস্তর্গতে শনৌ ॥ ৭ ৭ 
"রো বু ১1 ১১০। ০ ব্যাধিশক্রভয়ৈস্ত্যক্তো দেবব্রাহ্গণপূজক:। 
(রাহুদশা বর্ষ ১২1০1 নানাধশ্মমন! নিত্যং রাষোরস্তর্গতে গুরৌ ॥ ৮ 

সনুত্রন্য দশাঁয়াম্ অন্তর্দশাবিভাঁগঃ ।  তৎফলানি। 
সত ৪1 ১। ০ * -- নীতিকীত্িষশোলাভং বনিতাঁভোঁগবদ্ধনং। 

কুরচতে সর্ববলাভঞ্চ স্বদশাস্তর্গাতা ভূগ্তঃ ॥ ১4 



ক্র ১২০৯.  ' অক্ষিরোগো হর্ন দোষো বন্ধমঞ্চ সহত্তয়ং।. .. 
_... সব্ধত্রাকুশলং দিত্যং ভূগোরস্তর্গতে রবৌ ॥ ২ ॥ 

প চং২১১। ০ ৬ নখদস্তশিরোরোগং দেহপীড়াং করোতি বৈ। 
বিবাদং শ্বজনৈনিত্যং ভূগোরস্তর্গতঃ শশী ॥ ৩। 

তত মং ১। ৬২০ + উত্তমায়াঃ স্ত্িযা লাভং ভূমিলাভং তখৈব চ। 
ভৎসাহিনং প্রকুকুতে ভূগোরন্তরগতঃ কুজঃ ॥ ৪ ॥ 

শু বুতা এ২৩1 * , ৰরবস্ত্রসমাযুক্তং ধনধান্ঠসমাকুলং | 
 মানং পুষ্টিং তথা মেধা শুক্রস্থান্তির্গতো! বুধঃ ৪ ৫? 

শু শ ১১১১০ সুন্দরীভিঃ সহ ক্রীড়া নগরে শোভনে গৃহে । 
শক্রনাশঃ মুহৃল্লাভো ভূগেরিস্তর্গতে শনৌ ॥ ৬ ॥ 

শু বৃও ৮১০ ও বরবন্্সমাধুক্তং ধনং ধান্তঞ্চ বিন্দতি | 
নিত্যং বন্ধুসমাকীর্ণং ভগোরস্তর্গতে গুরৌ ॥ ৭ | 

শুরা২। ৪81 ০ * বিদেশগমনং ছুঃখং সম্পর্কং চান্ত্যজৈ: সহ। 
( শুক্রদশীবর্ষ ২১১০) পাঁপচিত্তং সদৈবেতি শুক্রস্থান্তর্গতং তম: ॥ ৮॥ 

ক প এ 

অগ্টোত্তরী দশার ষে সকল ফলু লেখা হইল, ইহা! শুভাশুভ-স্থানাধিপতি ও শক্রমিত্র গৃহ 
এবং স্বোচ্চন্বীচ স্থানে অবস্থিত্যার্টিভেদে হাস বৃদ্ধি হইবে। 

শারিঞ্ুং 1 বিলগ্লাধিপতে: শক্রলগ্স্থান্তিশীং গতঃ। 
করোত্যকম্মান্মিরণং সত্যাচার্ষ্য: প্রভাষতে ॥ 

দশীরিস্উষোগ 1 -পাঁপগ্রহদশায়ান্ত পাঁপস্থান্তর্দশা যদদি। 
অরিযোগে ভবেন্মত্যুমিঅযোগে চ সংশয়: ॥ 

বিংশোত্তরীমতে নক্ষত্রৈর্দশাধিপতিগ্রহুকথনম.। 
কৃত্তিকাদি-নবকত্রিকে ক্রমাঞ্চ সুর্যাচন্দ্রকুজরাহুমস্তিণঃ | 
সৌরিসোমস্ুতকেতুভার্গবা, ভ-প্রবর্তিতদশাব্বনাক়িকাঃ ॥ 

কৃত্তিকা, উত্তরফন্তনী ও উত্ররাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে রবির ; রোছ্িণি, হস্তা ও 
' শ্রবণানক্ষত্রে চন্দ্রের ; মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রে মঙ্গলের ; আর্ী, স্বাতী ও শতভিবা- 
নক্ষত্রে রাঁছর ; পুনর্বস্থ, বিশাখ! ও পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রে বৃহস্পহির $ পুষ্যাঃ অঙ্গরাধা এ 
উত্তভাদ্রপদনক্ষত্রে শনির ; অগ্লেষাঃ জ্োষ্টা ও রেবতীনক্ষন্বে, এবুধের : মঘাঁ মলা! 

অশ্বিনীনক্ষত্রে কেতুর এবং পূর্ববফন্তনী, পূর্ববাষাঢ়া ও ভরণীনক্ষত্ে ওরক্রর দশা হয় ॥ 

বিংশোত্তরীমতে শ্রহাণাং ক্রমেণ দশাভোগকালঃ। 

ইনশশিকুজদৈত্যা জীবমন্দৌ। জ্ঞকেতৃ ভূগুজ ইতি নবানাং ক্রমেণ। 
রসদশগিরিধৃত্যাচাধ্য বিংশোনসপ্ধদশমুনননখসংখ্যাঃ স্যার্দশা নিঝু। 

_ বিংশোত্রী গণনায় রবি চন্দ্র মঙ্গল রাহু বৃহস্পতি শনি বুধ কেতু শুক্র এই 
পধ্যায়ানুসারে দশা হইয়া থাকে । রবির ছয় বৎসর, চন্দ্রের দশ, মজলের সাত, রাহুর 
আঠার, বুহস্পতির যোল, শনির উনিশ, বুধের সতের, কেতুর সাত এবং শুক্রের কুড়ি বৎসর 
দশাভোগকাঁল। ? | 

অন্তর্দশাকালনিবূপণং ।-_শ্বদশাভির্দশাং হত্বা দশভির্ভাগমাহযেৎ। 
লন্ধা মাসাস্ত্ব তচ্ছেষে ত্রিভিঃ সংগুপিতে দ্বিনং , 

ষে গ্রহের দশায় ষে গ্রহের অস্তর্দশ1 জানিতে হইবে, উভয়ের স্কুল দশা পরস্পর ' 
করিয়া দশ ছার! ভাগ করিলে যাহা ভাগলন্ধাঙ্ক, তাহা মাস জানিবে এবং ভাঁগশেষকে ঘি 
খরা গুণ করিলে বত হইবে, ভ্তন্ত সংখ্যক দিন জানিবে। | 
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প্রথম পারচ্ছেদ 

গ্রহগীড়া ও এহশাস্তি | 

গ্রহপীড়া । 

গ্রহ গতিকুল হইলে কোন্ গ্রহ হইতে কোন্ ব্যাধির উৎপত্তি হয় তাহ! 
লিখিত হইতেছে ; যথা-_ 

রবি-মন্তিফ, হৃদয়, চক্ষু ও নুখরোগ, শরীর ও হৃৎকম্প, ছর্দি-গরমি, 

বিস্থচিক1! এবং যে সকল জরে দেহ পচিয়। যায়। 
চন্দ্র--গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শুল, উদগ্ামর, জলদে|ষের পী$া, মুত্রাশয়ের 

দোষ, গোদ এবং পাক্ষিক জর | 

' মঙ্গল__পিততরোগ, হাম, বসত্ত, ব্রণস্ফোটক, দক্র, রক্তআব, রক্তামাশয়, 
অর্শ, ভগন্দর, দত্শূল, মূত্রকচ্ছ, বহুমূত্র, কুৎসিত পীড়া, দাহকহ্বর, অস্থাঘাত 
ও দহন।' ৰা 

বুধ__ঘূর্ণরোগ, ক্ষিগুতা, শিরঃপীড়া, মৃগিরোগ, অস্ফুটবাকা, ম্বতি ও 

বাকৃশক্কি_হীনতা, বাকৃরোঁধ, গাজীর্ণ, ছ্দি, জিহ্বারোগ। 

বৃহস্পতি-_ছার্দ, কাঁস, শ্বাসযস্্েব রোগ, কঙস্থ-বেদনা, ভালুর রোগ, 

যরুৎ ও সন্্যাস। 

গুক্র- ধাতুর পীড়া, উপদংশ, বীধ্যহীনত!, বন্ুমূত্র, মুত্রকৃচ্ছ, গরভাশয়ের 

রোগ ও সমস্ত নিন্দনীয় পাঁড়া। | 
শনি--বাঁত, পক্ষাঘ।ত, বধিরতা, বাযুরোগ, প্রীহ, শরীর-কম্পন, উদরী, 

পদ বকলতা, শ্বাসরোগ ও যক্ষা । 

(প্র--৬৯ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 

গ্রহ-শান্তি | 

সাধারণে সকলেই অবগত আছেন যে, গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে তাহার শান্তি 

'আছে। এই প্রথ। আধ্যদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আদিতেছে। 

আজকাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন 'অনেক ব্যক্তি আছেন, বাহার গ্রহশান্তি 

আদে বিশ্বস করেন না। যেসকল নাস্তিকের ইহাতে আদে বিশ্বাস নাই, 

সেই সকল অবিশ্বাসী তার্কিক লোঁকিগকে যেব্ূপ ঈশ্বরে বিশ্বাম জন্ম ইয়া 

দেওয়া যায় না, তদ্রপ গ্রহশান্তিতেও তাহাদের বিশ্বাস জন্ম।ন সুকঠিন। 

আরও অবিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, এমন অনেক লঘুচেতা লোক আছে, 

যারা ভয় প্রদর্শনপূর্ধক লোঁককে শান্তিকাঁধ্যে বাধ্য করিঘ! অর্থ আত্মসাৎ 

করে, তাঁহাদের অর্থলোলুপত| বশতই শীণ্তিকা্যে কোন ফলোদয় হয় না। 

যদ্দি প্রকৃত শ্রান্ত্রজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা শান্তিকার্য্য 

করিলে অবগ্তই কিছু না কিছু ফলল।ভ হয়) নতুবা লোভপরতদ্র হইয়া কোন 
ব্যক্তির শান্তিকার্যয করিলে তাহা কোন কার্যেই আসে না। সে যাহা হউক, 

যেসকল আস্তিক্যবুধ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির গ্রহশান্তিতে বিশ্ব ও ভক্তি আছে, 

কেবল তাহাদের নিমিত্ত আমর! গ্রহ-শান্তি সন্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। 

গ্রহ-শাস্তি বুবিধ যথা ১--গ্রহন্নীন, গ্রহপুজা, গ্রহহোম, গ্রহ্ককব5-ধারণ, 

ঞহ্লান ও গ্রহরত্র-ধারণ ইত্যাদি । 

গ্রহ-মান। 

সিদ্ধার্থলো ধররজনীঘয়মুস্তধান্তং 
লামভ্জকং সফলিনী সবচ। চ মাংসী। 

স্নানং কুরু গ্রহগণপ্রশমায় নিত্যং 

সবের রবি-প্রভৃতয় স্ুমুখী ভবন্তি ॥ ১ 
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শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, দাঁরুহরিদ্রা, ধনে, সুথা, বীরণমূল (বেনার চুমুরি ) 
প্রিরন্কু, বচ ও জটামাংসী এই সকল দ্রব্য ছারা শ্নান করিলে বিরূপ গ্রহ সকল 
সন্ত্ট হইয়া থাকেন ॥ ১ 

গ্রহ-পুজ1। 

রক্তৈঃ পুশ্পৈর্ ন্ধিস্তাত্রৈঃ কনকবৃষ- 
স্থরভি কুস্থমৈরদিবাকর-ভূম্থৃতো । 
ভক্ত্য৷ পুজা বিন্দুধেন্বাসিত কুস্থম- 

স্থরতিমধুরৈঃ সিতশ্চমদপ্রদৈঃ ॥ ২ 
কৃষৈহর্দব্যৈঃ সৌরিঃ সৌম্যোমণি 
রজত বকুল-কুস্থমৈগুকিস্ত পরিপ্রীতৈঃ। 
প্রীতৈঃ পীড়া নস্তাদুচ্চাদ্ যদি 

পততি বিশতি ব1 ভূজঙ্গ-বিজস্তিতং ॥ ৩ 

সধ্য ও মঙ্গলকে রক্তপুষ্প, রক্তগন্ধ, তাত্র প্রতিমা ও তাম্রালঙ্কার ছারা পুজা 

করিতে হয়। স্থধ্যের দক্ষিণাঁয় কণক, বৃ এবং মঙ্গলের দক্ষিণায় তার, স্বর্ণ, 

প্রবাল, গ্রণিক, বনাত, পটুশাল ইত্যাদি দ্রব্য প্রদান করিতে হয়। চন্দ্রকে 

শুরুপুষ্প, সুগন্ধি দ্রব্য, কিন্বা সব্ববর্ণ স্থগন্ধপুষ্প দার! পুজা করিতে হয়; 

দক্ষিণা মণিমুক্তা, ক্ষৌমবস্্র, হিরণ্যযুক্ত সবৎসাঁ শুরু।গাভী ও ক্ষীরিকা, 
(শশা )। শুক্রকে চন্ট্রোক্ত পুষ্পাদি দার! বিশেষ মত্ততাজনক মধুর দ্রব্য দ্বারা 

পুজ। করিবেন; দক্ষিণা অলঙ্কৃত। যুবতী রমণী। শনিকে লৌহময় প্রতিমা 
এবং লৌহাদি অলঙ্কার এবং কৃষ্ণ পুষ্প দ্বার! পূজ1 বিধেয়। দক্ষিণা লৌহালঙ্কার- 
যুক্তা বৃদ্ধা দাঁপী। বুধ বকুল পুষ্প দ্বারা পুঙ্মিত হইবেন এবং মসুর, তিল, শাঁলি 
ইহার ভোজ্য, দক্ষিণ রজত ও মণি। বৃহস্পতিকে স্বর্ণপ্রতিম৷ দ্বারা পুজা 
করিতে হইবে; দক্ষিণা স্বর্ণ ও একবর্ণ ঘোটক। ব্াহুগ্রহের পুজা শনির 

ন্যায়; বিশেষ এই দক্ষিণা মহিষ প্রদান করিতে হইবে। কেতুর পুজা 
স্বর্ণ দ্রব্য 'ও ম।ংস দ্বারা; দক্ষিণা খড়গ আর অসার দ্রবা। এইরূপে 



৫৪৮ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর । 

গ্রহ্গণের' পুজা করিলে তাঁহারা প্রীত হইয়া পীড়ানাঁশ ও বিপদ্ হইতে রক্ষা 
করেন। যদি গ্রহগণ সন্তুষ্ট থ|কেন, তবে নরগণ দৈবাঁৎ উচ্চ পর্বত হইতে 

পতিত কিন্বা বিজস্তিত সর্পমুখে প্রবিষ্ট হইলেও কষ্টপ্রাপ্ত হয় না ॥ ২1৩ 

গ্রহহোম । 

একৈকন্যাপ্যষ্টশতমস্টাবিংশতিরেব ঝা। 

হোতব্যা মধুসর্পিভ্যাং সহশ্রং বাইসংযুতং ॥ ৪ 

এক হাজার আট, একশত আট ও আটাইশ এই গ্রহ সমিধের সংখ্যা উক্ত 

আছে। তন্মধ্যে গ্রহপূজেচ্ছক ব্যক্তির উত্তম, মধ্যম ও অধম অবস্থা অথবা 

গ্রহগণের অত্যন্ত বিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ কিন্বা স্বল্প বিরুদ্ধ অবস্থা বুঝিয়া হোঁম বিধান 

করিতে হইৰে অর্থাৎ অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি আটাইশ গ্রহসমিধ দ্বার! 

হোম করেন, তাহাতে তীহার ফল হইবে না। এইরূপে অবস্থানুষায়ী বিবেচনা 
করিয়া লইতে হইবে। এই সমিধের এক একটী মধু ও স্বৃত মিশ্রিত করি 
তত্তৎ গ্রহের মঞ্ত্রোচ্চারণপুর্বক হোম করিতে হইবে ॥ ৪ 

গ্রহ-সমিধ। 

অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্তপামার্গোহথ পিপ্ললঃ। 

উড়ুম্বর-শমী-দুর্ধধা-কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ ॥ ৫ 

কোন্ গ্রহের হোম করিতে কি সমিধ আঁবস্তক, তাহা কথিত হইতেছে। 
রবির আকন্দ, চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির, বুধের অপামার্গ( আপা জ), 

বৃহস্পতির অশ্ব, শুক্রের উড়,ম্বর (যজ্জডূন্ধুর ), শনির শমী (শীই), রাহুর 
দুর্ববা এবং কেতুর কুশ গ্রহসমিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ 

যদি দৈবাৎ কোন গ্রভের সমিধের অভাব হয়, তবে সেই গ্রহের খিত্র গ্রহের 

সমিধ লইয়। হোম করিলে ফললাঁভ হইবে । 

গ্রহ-দক্ষিণ | 

ধেনুশছন্তথানডান্ হেমবাসৌ হয়স্তথা । 
কৃষ্ণ! গৌরায় সংছাগ এতা! বৈ গ্রহদক্ষিপাঃ ॥ ৬ 



চতুর্দশ অধ্যায় । ৫৪৯ 

হোম সমাঁপনান্তে নিয়োক্ত দ্রব্য সকল যথাক্রমে দক্ষিণা দিতে হইবে। 

সূর্যের সবৎস! গাভী, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের রক্তবর্ণ বুষ, বুধের কাঞ্চন, বৃহস্পতির 

পীতব্ত্র, শুক্রের শুত্রবর্ণ ঘোটক, শনির কৃব্াঁগাঁভী, রানুর লৌহ এবং কেতুর 
ছাঁগ দক্ষিণা দিতে হইবে ॥ ৬ 

গ্রহদেষে হিন্বাদিমুল ধারণমাহ । 

যূলং ধাধ্যং ত্রিশুল্যাঃ সবিতরি বিগুণে ক্সীরিকামূলমিন্ো | 
জিহবাহেভূঁমিপুজ্রে রজনিকর-সৃতে বুদ্ধদারস্থয মূলং ॥ ৭ 

ভাগ্য। জীবেহথ শুক্রে ভবতি শুভকরং সিংহপুচ্ছস্য মূলম্। 
বাট্যালঞ্চার্কপুত্রে তমসিমলয়জং কেতৃদোষেহশ্বগন্ধম্ ॥ ৮ 

কোন্ গ্রহ প্রতিকূল বশতঃ পীড়া ভোগ হইতেছে জাঁনিয়। নিম্নোক্ত গ্রহো" 
ষধি দক্ষিণ বাঁহুতে ধারণ করিলে পীড়ার উপশম হইবে ৪ গ্রহ প্রীত হইবেন? 

কুর্ষ্ের বিল্বমূল, চন্দ্রের ক্সীপিকী-মুল ( শশাগাছের শিকড়), মঙ্গলের 

নাগজিহ্বালতা-মূল ( অনন্তমূল ), বধের বৃদ্ধদাকু ( বিস্তারক1 বৃক্ষ) মূল, 
বৃহস্পতির ব্রাহ্মণষষ্ঠি ( বাঁমনহাটী ) মূল, শুক্রের সিংহপুচ্ছ (রামবাসক ) মূল, 

শনির বাট্যল ( শ্বেত বেড়েলা ) মুল, রাহুর শ্বেতচন্দন-মূল এবং কেতুর অশ্বগন্ধা 
মূল ॥ ৭1৮ 

. শ্রহদোষে মাণিক্য।দি-ধারিণমাহ। 

মাণিক্যং বিগুণে সুর্ধ্যে বৈদ্ুধ্যং শশলাঞ্চনে 
প্রবালং ভূমিপুত্রে চ পন্মরাগং শশাহ্কজে। 

গুরো মুক্তাং ভূগে বজ্তমিন্্রনীলং শনৈশ্চরে 

রাহোৌ গোমেদবং ধাধ্যং কেতৌ মরকতত্তথ। ॥ ৯ 

রব্যাদি গ্রহগণ বিরূপ হইলে নিয়োক্ত রত্ব সকল বাহুমুলে ধারণ করিলে 
গ্রহকো'প বিনষ্ট হয় ও গ্রহগণ তুষ্ট হন। 

সুর্যের মাণিক্য, চন্দ্রের বৈদ্ধ্য-মণি, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের পল্মরাগমণি, 

বৃহম্পতির মুক্তা, শুক্রের হীরক, শনির নীলমণি, বাহুর গোঁমেদমণি এবং কেতুর 



৫৫০ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

মরকত-মণি (পান্না) মানবদেহে এই সকল ধাতু ও রত্রাির রাসায়নিক 

ক্রিয়া আছে, তন্ারা দেহের অনেক ব্যাধি নষ্ট করে ॥ ৯ 

গ্রহ ষে আত্ত্রাদিজ্রব্যধারণমাহ | 

সূর্ধযাদিদোবশাস্ত্যৈধাধ্যাণিভূজেন তাত্রশত্ৌ চ। 
বিদ্রমকাঞ্চনমুক্তা-রজত-ত্রিপু-লৌহরাজপট্ানি ॥ ১০ 

সুর্য্যাদি নবগ্রহের শাস্তির জন্য নিয়্ে।ক্ত ধাতু ও অন্ঠান্ দ্রব্য সকল বান- 

মূলে ধারণ বিধেয় | 

রবির তাত্র, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের কাঞ্চন, বৃহস্পতির মুক্তা, 

শুক্রের রজত, শনির সীসক, রাহুর পৌহ ও কেতুর বাজপট্ট (রািয়াটি 

প্রস্তর ) ॥ ১০ 

গ্রহদেোষে বিপ্রার্দি-ডোজনমাহ। 

ভূদেবং বিগুণে রবৌ শশধরে কাপালিকং ভোজয়েৎ। 
ভিক্ষুং ভূমিস্তে শিশুং শশিস্ুতে জ্যোতি্দিদং বাক্পতৌ ॥১১ 

শৈবং দৈত্যগণাধিরাজ-সচিবে দিথাসসং ভানুজে। 
রাহো ব্রন্মহনং শিখিন্যপি তথ! রাত্রোৌ দিবা বাদরাৎ ॥ ১২ 

গ্রহদোষে বিপ্রাদি ভোজন যথ।;)--রবি বিরুদ্ধ ভইলে ব্রাহ্গণ ভোজন, 

চন্দ্রে কাপাঁলিক, মঙ্গলে ভিক্ষুক, বুধে শিশু, বৃহস্পতিতে জ্যোতির্বিৎ, শুক্রে 

শৈব, শনিতে উলঙ্গ সন্ন্যাসী এবং রাহু ও কেতু বিকুদ্ধ হইলে, রাঁত্রিতেই 

হউক বা দিবাঁতেই হউক যত্তুপূর্বক চগ্ডাল ভোজন করাইতে হয় ॥ ১১১২ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
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গোচরজ্ঞানে বিশেষ-বিধি | 

গ্রহগণ গগনমগ্ডলে রাশিচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন । তাহার! 

প্ররূপ ভ্রমণ করিতে করিতে মনুষ্য সন্বন্ধে যে শুভাশুত ফল সমুৎপন্ন করেন, 

তাঁহাকে গোচরফল কহে । গ্রহগণের এই গোচর দ্বারা দশাজনিত শুভাশুভ 

ফলের ভাঁসবৃদ্ধি হইয়। থাঁকে, এই হেতু দশাফলবিচার-কালে গোচর-বিচার 
সর্বতোভাবে বিধেয় । অধিকাংশ জ্যোতিষী গ্রহগণের দশা-বিচরকাঁলে গোচর- 

বিচার করেন না) সেজন্ত অনেক স্থলে ফলব্যভিচার দৃষ্ট হয়। যাঁহাদের দশ! ও 
গেঁচির উভয়ই শুভ, তাঁহাদের বিশেষ শুভ হয়। যাঁহাঁদের হুইই অশুভ, তাহাদের 

বিশেষ অশুভ এবং যাহাদের উভয়ের মধ্যে একটা শুভ, তাহার! শুভাশুভ 

মিশ্রফল প্রাপ্ত হয়। রব্যাদি নয়টা গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতির এক এক রাঁশি- 
ভেগকাল এক বৎসর ; রাহ ও কেতুর দেড় বসর এবং শনির আড়াই বৎসর; 

এতদ্বতীত অন্ঠান্ত গ্রহের গোচরফলের কাল অতি অল্প, সেজন্য পুর্বেক্ত 

চাঁরিটি গ্রহের গোচরের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিয়া! কায করা উচিত। সকল 

গ্রহেরই দশ! প্রবেশকালে গোঁচব্বিচার আবশ্তক। সচরাচর জন্মরাশি হইতে 

গোচরফল গণনা করা হয় । দশ-প্রবেশকালে গোঁচরে দশাপতি শুভ থাকিলে 

প্রায়ই শুত এবং গোঁচরে অশুভ হইলে প্রায়ই অশুভ ফল প্রদান করেন। 

শনি ও মঙ্গল জন্মকালে যে রাঁশিতে থাঁকেন, গোঁচরে সেই রাশিতে কিন্বা 

তাহার সপ্তমে উপস্থিত হইলে জাঁতকের নাঁন। প্রকার বিদ্ন ঘটে। মঙ্গলের 

রাশি-ভৌগকাঁল অল্প, কিন্তু শনির আড়াই বৎসর এবং উহার ফলও দীর্ধস্থায়ী। 

অতএব গোচরফল বিচাঁরকালে অগ্রে দেখিতে হইবে যে, শনি জন্মকালে যে 

রাশিতে ছিলেন দেই রাশিতে বা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইয়াছেন কি না? যেহেতু 
গোঁচরে শুভ হইলেও উক্ত ছুই স্থানে উহার! বিশেষ অশুভফলপ্রদ হয়েন। 

জন্মসময় হইতে প্রায় পনের বৎসর পরে শনি স্বীয় সপ্তমে উপস্থিত হন এবং 

৩* বৎসরে স্বীয় অধিষ্ঠিত রাঁশিতে প্রত্যাগমন করেন । এই হেতু ন্যনাধিক 
১৫ বৎসর অন্তর মানবগণ অতিশয় শারীরিক, "মানসিক ও বৈষয়িক ক্লেশে 

নিমগ্ন .হয়। শ্রী গ্রহ তৎকালে ফঞ্জাড়ীস্থ হইলে উক্ত ফল নিশ্চয়ই ফলে। 



৫৫২ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

এতদ্যতীত জন্মকাঁলীন রবিভোগ্য রাশিতে ব তৎসপ্তমে উপস্থিত হইলে জাতকের 

পিতার অনিষ্ট, রিপুভীতি, বন্ধু-বিয়ৌগ, মানহানি এবং এ রবি মাযুদ্দাত। হইলে 

সাংঘাতিক পীড়া হয়। 
শনি জন্মলগ্ে উপস্থিত হইলে জাতকের ও তাহার সন্তানাদির পীড়া, 

ধনলগ্নে অর্থহানি, তৃতীয়স্থানে ভ্রাতৃপীড়া ও লগ্নে দ্রশমে উপস্থিত হইলে কাধ্যহানি, 
অপমান ও নান! প্রকার অশান্তি ঘটে । এ সকল স্থানে মঙ্গল উপস্থিত হইলেও 

অশুভ হয়। বুহম্পতি জন্মলগ্রে উপস্থিত হইলে ভ্রমণ, রক্তাধিক্য ও হৃৎপিগু- 

প্রদাহ, ধনলগ্রগত হইলে সছ্পার দ্বারা অর্থলাভ, রখিভোগ্য রাশিতে উপস্থিত 

হইলে স্বাস্থ্যলভ, মানসিক শাস্তি, ধনবুদ্ধি, ভোগ» অভিনয়্নকা্য, পদ্দে ন্ৃতি 

ও সন্তানাি লাভ হয়) এবং দণমলগ্নে উপস্থিত হইলে কার্ধ্য ও সম্মানাদি- 

লাভ, অবস্থার উন্নতি ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইতে উপকার হইয়! থাঁকে। 

বৃহম্পতি জন্মকালে যে রাশিতে থাকেন, ন্যুনাধিক দ্বাদশ বদর অন্তর সেই 
রাশিতে প্রত্যাগমন করেন। উহার বলবান্ শুভ গৃহাধিপতি হইলে এ সমরে 
জাতকের নান! প্রকার সুখ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়। বুহম্পতি সপ্তমে উপস্থিত 

হইলে প্রথমে অশান্তি, কিন্ত শেষে শুভ হয়। শুক্র দশম লগ্গে উপস্থিত হইলে 

প্রণয়েত্তেজন 9 বিবাহাঁদি এবং মঙ্গলাবিষ্ঠিত রাশিতে উপস্থিত হইলে বিলা- 

সেচ্ছা ও স্ত্রীলাভ হয় । সকল গ্রহই সঞ্চারকালে ষগ্নীড়ীস্থ হইলে বিশে শুভাণভ 

ফলগ্রদ হয়। 
হাটার ও, ++: -* বি 

দ্বিগ্রহযোগ-কলম্। 

যন্বজ্ঞং পাঁপরতং নিপুণং জ্তুরং চ শশ্ববুত্তিঞ্চ 

ধাতুজ্ঞংশ্চ ক্রমশশ্চন্দ্র|দিরনিতঃ সৃূর্য্যঃ ॥১ 

চন্দরেঙ্গারকে পূর্বে; কুটজ্ঞং প্রন্গতং কুলাভ্যধিকং | 

বন্ব্যবহাঁরজ্ঞং ক্রমেণ পৌ নর্ভবঞ্চাপি ॥২ 

মলোরক্ষকঃ পরদারসক্তে। ছুঃখান্বিতঃ কুজাজ্ঞট্যৈঃ | 

জ্ঞোজীবাঁদ্যর্গীতপ্রং বাগ্িন মঙ্ন্দ্রজালজ্ঞম্ ॥ ৩ 

জীবঃসিতেন নহুগুণমসিতেন সমস্থিতোত্র ঘটকারম্। 
স্ত্রীজন মন্দেন সিতন্ত্রীভিরগ্যেবং ফলানি বদেৎ ॥ ৪ 



চতুর্দশ অধ্যায় । ৫৫৩ 

রবি ও চক্জী একত্রাবন্থিত হইলে মাঁন্ব যস্থজ্ঞ হয়, রবির সহিত ভৌম 
থাকিলে মানব পাঁপরত, বুধ থাকিলে কার্ধ্যে হম, বৃহস্পতি থাকিলে জর, 
গুক্র থাকিলে শব্ববৃত্তিবিশিষ্ট এবং শনি থাকিলে ধাতুজ্ঞ ও বর্ণ(দিজ্জ হয় ॥ ১ 

চন্দ্র ও মঙ্গল একত্র থাঁকিলে কুটজ্ঞ অর্থাৎ কুল-কুশলকারী, বুধের সহিত 
চন্দ্র থাকিলে বাক্যে নিপুণ অর্থ/ৎ প্রিম্ববাঁদী, গুরুর সহিত কুল-প্রপিদ্ধ, 

শুক্রের ব্রবিক্রমু্ঞ, এবং শনির সহিত চন্দ্র একত্রাবস্থিত হইলে পুনর্ভ 
পুত্র হয় ॥ ২ 

মঙ্গল ও বুধ একত্রে থাকিলে মল্ল, মঙ্গল বৃহস্পতির সহিত থাঁকিলে রক্ষক, 
শুক্রসহ পরদাররত ও শনির সহিত হুঃখান্বিত হয়। বুধের সহিত বৃহস্পতি 

থাকিলে গীতঙ্ঞ, শুক্র থাকিলে রাট এবং শনি থাঁকিলে ইন্দ্রগালজ্ঞ হয় ॥ ৩ 
বৃহস্পতির সহিত শুক্র থাকিলে বহুগুণসম্পন্, শনি থাকিলে কুস্তকার 

হয়। শুক্র ও শনি একত্রাবস্থিত হইলে স্ীধন প্রান্ত হয় ॥ ৪ 

সর্বগুণান্থিতো৷ দাতা সী শূরশ্চ পণ্তিতঃ। 
জাতে! ভৌম-শশিযোগে ভবন্যেতাঁনি চ গ্রবং ॥ ৫ 

জন্মকালে মঙ্গল ও চন্দ্র একত্রাবস্থিত হইলে জাতক সকল গুণযুক্ত, দাতা, 
সুখাস্িত। শৌর্যযশালী ও পর্ডিত হয় ॥ ৫ 

রূপবান্ ধনোইকার্ধ্যঃ পাপপথিরতঃ সদ| | 
জাত; সৌম্যেন যোগন্ত নিন্দাবাদে চ তৎপরঃ ॥ ৬. 

জন্মকালে মঙ্গল ও বুধ একত্র থাকিলে জাতব্যক্তি রূপবান্, নিধন, কুৎপিত 
কার্ধ্যকারী, পাপাত্ব। এবং পরনিন্দীতৎপর হয় ॥ ৬ 

মন্দশ্চন্্রসমাযুক্তে! ধনবাঁন্ পণ্ডিতো ভবেৎ। 

কুরঃ পৈশুন্তকারী চ পরনিন্দাপরঃ সদ! ॥ ৭ 

জন্মকালীন শনি ও চল্ত্র এক ঘরে থাকিলে জাতিক ধনবাঁন্, ক্কুর, হিংসক 
ও পরনিন্দাকায়ী হয় ॥ ৭ 

প্র 



€৫৪ জ্যোতিষ-৬ভাকর | 

মহাঁধনী সর্বজনানুরাগঃ সর্বার্থসিদ্ধিং পরবেধকশ্চ | 

গুরুর্ষদ। যোগমুপৈতি মন্দং তদা শিশুঃ সর্বগুণান্বিতঃ স্যাৎ ॥ ৮ 

জন্মকাঁলীন বৃহস্পতি ও শনি একরাঁশিতে থাকিলে জাত মনুষ্য অত্যন্ত 
ধনবান্, সকল মন্ুষ্যের প্রতি অন্ুুরাগবিশিষ্ট, সর্বার্থসিদ্ব, পরবোধক এবং 
সর্বগুণবিশিষ্ট হয় ॥ ৮. 

দয়াবান্ ্গপবাংশ্চৈৰ যৌধিজ্জনমনোহরঃ । 
সর্বরত্বযুতঃ পুণ্যো ভূগুভৌমসমাগমে ॥ ৯ 

জন্মকালীন শুক্র ও ভৌম একরাশিতে অবস্থিতি করিলে জাতক দয়াশীল, 
রূপবান্, রমণীমোহন, সর্ধরত্বযুক্ত ও পুণ্যবান্ হয় ॥ ৯ 

বক্রোহতিদুঃখী জঠরেচ রোগী ব্রণঃ কুবিগ্ভাদগ্রিতাকুভাগ্যঃ। 
সেবাপরে৷ নিক্ষলকার্য্যসিদ্ধি শ্রীস্্ধ্যপুত্রেণ যুতশ্চ রাঃ ॥ ১৪ 

জন্মকালে শনি রাহযুক্ত হইয়া! একঘরে থাঁকিলে জাতক বক্র, দুঃখী, উদর- 
রোগী, ব্রণযুক্ত, কুবিগ্ভীসেবী 'ও পরসেবারত হয়। আর এ ব্যক্তির পত্বী 

ভাগ্যহীনা হইয়া থাকে ॥ ১* 

রাঁহুণা সংযুতো৷ ভৌমো! মন্দচেষ্ট। বিনিন্দকঃ। 
ধূর্তশ্চ পাঁপশীলশ্চ বাঁকৃজীবী পরদারক ॥ ১১ 

জন্মকালে রাহু ও মঙ্গল একরাশিতে অবস্থিতি করিলে জাতক মন্দচেষ্টারত, 

পরনিন্দুক, ধূর্ত, পাপাত্মা, ঝক্যজীবী এবং পরদীরাসক্ হইয়। থকে ॥ ১১ 

শনিভার্গবযোগেতু ছঃৰিতশ্চ নরো৷ ভবেৎ। 

কুবুদ্ধিঃ কুৎসিতো৷ ব্যগ্রী নীচসঙ্গরতঃ সদ] ॥ ১২ 

জন্মকালে শনি ও শুক্র একত্রাবস্থান করিলে জাতক ছুঃখী, কুবুদ্ধিসম্পন্ন, 

কুৎসিত, ব্যগ্রচিত্ত এবং নীচসঙ্গরত হয় ॥ ১২ 

ইতি বৃহজ্জাতক-চল্ল্রিকোক্ত দিগ্রহযোগ ফলম্। 



চতুর্দিশ অধ্যায় । ৫৫৫ 

অথ গ্রহে ৃষ্টি-ফলম্ | 

মঙ্গলে-_*বুধের দৃষ্টি থাকিলে জাতব্যক্তি নাট্যকার, অভিমানী, মায়াবী 

ও শক্র কর্তৃক সম্তপ্ত হয়। 

মঙ্গলে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকিলে জাত ব্যক্তি ভূপতিতুল্য ও পাঁপহীন 

হয়। আর এ মঙ্গল শুভগ্রহযুক্ত না হইলে জাত বালকের অতিশয় যশোলাভ . 

হইয়া! থাকে। প্রমাণং যথা )-_“ভূপোঁপমঃ সৌম্যেরযুক্তঃ স্থভগোঁহতি লোকে”। 
ইতি কুজে গুরোঃ। | 

মঙ্গল-_-গুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাত বালক সম্মানী, সখী, গুণবান্, 

সৎকর্ম্মশালী ও কামী হইয়! থাকে । | 

“ক্ষীণঃ কফাত্মা। নখদস্তরোগী গর্ভ প্রপীড়া 

নিয়তং সদ! স্তাৎ»। ইতি ভূগো চন্্রন্ত | 

জন্মকাঁলে শুক্রগ্রহ চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাত ব্যক্তি ক্ষীণকাঁয়, কফী ও 

নখদস্তরোগী হয়, আর প্র ব্যক্তির সদ! সব্র্দ। উদরের পীড়া হইয়া থাকে। 

অথ শুক্রে গুরুদৃষ্টি-ফলমৃ। 
মেধাঁম্থিতো মগ্্রবিচারকারী নরেন্দ্রমান্তো দ্বিজদেবভক্তঃ | 
অমাত্যবর্ম্মোইপি নরস্তথা স্যাৎ সি'তাহপি দৃষ্টে। গুরুণ। যদি স্যাৎ॥ 

' হোরারত্রে জাতক-বিবেকঃ | 

১। দিনে্ক কুজসংৃষ্টে রাত্রো মন্দ-কুজেক্ষিতে। 
পিতুঃ পরোক্ষে বক্তব্যং জননং জাঁতকস্য চ ॥ 

২। ুর্ধ্যমন্দৌ চরক্ষন্থৌ ভৌমেন যুত-বীক্ষিতৌ। 

পরদেশে পিত1 তস্য মৃতো বাঁচ্যে বিনিশ্চয়াঁৎ ॥ 

৩। লগ্রেস্থিতে বাঁসরনাথপুত্রে যামিত্রং সংস্থেপ্যথবা মহীজে । 

৪। চন্দ্রোথব৷ সূর্য্যমহীজমধ্যে বিদেশসংস্থে জনকে বভূব। 

«[ চররাশিস্থে আর্কে নবমাষ্মন্থে বিদেশাস্থে পিতুরি বাচ্যং। 



৫৫৬ জ্যোতিষ-্প্রভাকর। 

অন্মিন্ যোগেহপি লগ্রং চন্্রদৃষ্টিবর্জিতং জেঞেয়ামিত্যুক্তং ॥ 
৬। চক্জঃ লগ্নং পশ্ঠতি স্বদেশস্থস্যৈব পিতুঃ সন্নিধো জন্মৰাচ্যং । 

বিবিধ-যোগাঁঃ। 

চরে যদি স্যাম্নিধনস্য ভাঁবস্তস্যাধিপঃ পশ্ঠতি চেৎ বিলগ্রং ৷ 

স্যাধীশযুক্তং নিধনঞ্চ বা সঙ্ঞানেন তীর্থে মরণং তদা! সযাৎ ॥ ১ 

যদি জন্মসময়ে লগ্মের অষ্টমস্থান চররাঁশি হয় এবং উক্ত স্থানের অধিপতি 

যদি জন্মলগ্নে দৃষ্টি করেন, অথবা অষ্টমস্থানে অষ্টমাঁধিপতি থাকেন, তবে জাঁত- 

ব্যক্তির সদ্জ্ঞানে তীর্থে মৃত্যু হইয়। থাকে ॥ ১ 

স্ধ্যা্ুভ5রো বহুতৃত্যধনো বন্ধ,নামাশ্রয়ঃ। 

নৃপপুজ্যো ভূনক্তি ভোগানুভচ্চ্যং ॥ ২ 

সর্ধ্য হইতে উভয় স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয়-দ্বাদশে গ্রহ থাকিলে জাত মনুষ্য 
বু ভৃত্যের অধিপতি, ধনবান্, বন্ধুগণের আশ্রয়দাতা, রাঁজসম্মানী বা ভোক্তা 

হয়॥ ২ 

লঙ্মীচ্চ পঞ্চমস্থানে যদ! সুর্য/বৃহস্পতী । 

তদ! বিদ্বাধনেঃ পুর্ণ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ 

লগ্নের পঞ্চমস্থানে রৰি ও বৃহস্পতি থাকিলে জাত ব্যক্তি বিদ্বান ও ধনশালী 

হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩ 

চরে শুভে দাঁন-পবিত্রহস্তং চরছয়ে চৈব জাঙ্বশীত্বং। 
চরত্রয়ে সর্বজনস্য মান্তাশ্চতুশ্চরে সৌম্যঃ কুবেরতুল্যঃ ॥ ৪ 

যদি জন্মকালে একটী চররাশিতে শুভগ্রহ থাকে, তবে জাত ব্যক্তি দাতা 

হয়। দুইটী চররাশিতে শুভগ্রহ থাকিলে জগৎ বশ করে, তিন চরে গ্রহ থাকিলে 

লোকের মান্ত এবং চরচ্ুষ্টয়ে শুভগ্রহ থাকিলে কুবেরের সদৃশ ধনী হইয়া 
থাকে ॥ ৪ 



চতুর্দশ অধ্যায়। ৫৫৭ 

পুণ্যক্ষেত্রগতে জীবে শুভগ্রহবিলোকিতে ॥ 
জাঁয়তে পুত্রঃ সদ্বিস্তে! নুপতেঃ পরমপ্রিয়ঃ ॥ ৫ 

জন্সসময়ে বৃহস্পতি শুভগ্রহের ক্ষেত্রে থাকিলে এবং শুভগ্রহ কর্তৃক ছৃষট 

হইলে জাত ব্যক্তির পুত্র বিদ্বান্ ও রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে ॥ ৫ 

সপ্ততির্ধবা চতুভি্বা নিধনং যদি বীক্ষ্যতে। 
তীর্থপুতো ভবেদ্দীমানস্তে ভজতি জাহ্ৃবীং ॥ ৬ 

জন্মসময়ে সাতটা গ্রহ কিন্বা চাঁরিটা গ্রহ যাহার মৃত্যুস্থান দর্শন করেন, সেই 
ব্যক্তি নান৷ তীর্থে ভুর্মণপুর্বক শরীর পবিত্র করিয়া অন্তকালে জাঁহবী-সলিলে 

প্রাণত্যাগ করে ॥ ৬ 

অর্কেণ সহিতঃ শুক্রঃ কর্কটস্থো যদা ভবেৎ। 

কুত্ব! পুণ্য সহআণি শ্রিনতে জাহুবী-জলে ॥ ৭ 

- জন্মসময়ে শুক্র রবিষযুক্ত হইয়। কর্কটরাঁশিতে থাকিলে জাতব্যক্তি সহজ পুণ্য 

সঞ্চয় করিয়া অন্তকাঁলে গঙ্গাজলে তন্ুত্যাগ করে ॥ ৭ 

চতুঃসাগর যোৌগ--তুলায়, মকরে, মেষে ও কর্কটে এবং লগ্নে শুভগ্রহ 

অবস্থিত হইলে চতুঃসাগর-যৌগ হয় । এই যোগ সকল যোগাঁপেক্ষা অধিক 

ফলপ্রদ হয় । যথা ;-- 

চতুঃসিদ্ধৌ নরো৷ জাতো বহুরত্রবিভূষিতঃ | 
গজবাজিনরৈঃ পুর্ণে ৭ নৃপতে্পতিভবেৎ ॥ 

শত্রুগ্জয় যোৌগ-_-জন্মসময়ে যদি ছুইটা বাঁ তিনটী শুভগ্রহ কর্তৃক শক্র- 

ছাঁন (লগ্ন হইতে ষষ্ঠ ভবন) দৃষ্ট হয়, তবে শত্রঞ্জয়যোগ হইয়া থাকে । শত্রঞ্জয়- 
যোগ থাকিলে অন্ত কোন গ্রহের যোগাযোগে বিশেষ ফল নাই । 

যট শুন্য যোগ-_-জন্মকালে মেযাঁদি ঘদশ রাঁশির মধ্যে ছয় রাশিতে 

গ্রহগণ থাকিয়! যদি ছয় রাশিতে শুন্য থাকে, তবে ফট শূম্ত-যৌগ হয় । ফট শুন্ত 

যোগে জাতব্ক্তি নরপতি, গো, যাঁন ও অশ্বের, অধিপতি, ধর্ম তৎপর, সব্বক্তা, 

ধমধান্াদিফুক্র, কুলশ্রে্, শাস্বার্থবেত্তা, দনপালক, মাগ্ত ৪ গুণী হয়। 



৫৫৮: জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

ক্ষয়কাঁশ যেগ--শনি, চন্দ্র ও রাহ একত্র থাকিলে নিশ্চয় জাতকের 

ক্ষয়রোগ জন্সিবে। মকরে রবি এবং শনি ও মঙ্গলের মধ্যবর্তী চন্দ্র থাকিলেও 

ক্ষয়কাঁশ হইবে। 

অপন্মার যোগ-শনি ও চন্দ্র যদি একত্র থাকে ও তাহাতে মঙ্গলের 

দৃষ্টি থাকে, তবে জাতকের অপস্মার রোগ জন্মাইবে। 

কুম্তীরাদির মুখে স্বৃত্যু-যোগ-_ফষ্ট অথবা অষ্টমস্থানে বুধ শত্রু গৃহগত 
হইয়! শত্রু কর্তৃক যুক্ত বাঁ দৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই জাতক মকর কুভ্তীরাদি জলজস্তর 
মধ্যে কাহারও কর্তুক নিহত হইবে। 

জলে ডুবিয়া স্বতা-যোগ- মেষ, কর্কট, তুলা বা মকররাশিতে চন্দ 

থকিলে এবং শনি ও মঙ্গল কর্তৃক দুষ্ট হইলে জাতক জলমগ্ন হুইয়! প্রাণত্যাগ 
করিবে, অথবা মুতবৎ হইবে। 

অপস্থৃত্যু যোগ--তিনটা কেন্ত্রস্থানে পাপগ্রহ অবস্থিতি করিলে 

অপমৃত্যু হয়। লগ্রাধিপতি কিনব! চন্দ্র পাপযুক্ত হইয়া জষ্টমে, এবং দশম ও ছাদশে 
পপগ্রহ থাকিলে অপমৃত্যু হয় । লগ্নে শনি ও মঙ্গল একত্র থাঁকিলে যে কোন 

রূপেই হউক, জাতকের অপমৃত্যু ঘটিবে। 

উদ্বন্ধন ( গলা দড়ী ) যোগ--সবক্ষেত্রে শনির সহিত যদি রাহ 

মিলিয়৷ থাকে, তবে জীতকের উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ হইবে। 

উন্মাদ যোগ-_লগে বৃহস্পতি ও সপ্তমে কিনা ত্রিকোঁণে মঙ্গল থাকিলে, 

অথব। লগ্নে শনি এবং পঞ্চম, সপ্তম ও নবম এই তিন গৃহের যে কোঁন রাশিতে 

মঙ্গল থাঁকিলে জাতক উন্মাদ হইবে। 

বক্ষেপ-যোগঃ | 

ধন্মস্থানগতে .ভৌমে শন্যর্করাহুসংযুতে। 
শুদরগাহী ন পশ্রাস্তি শরঙেণেণ হষ্াতে ॥ 



চতুর্দশ অধ্যায় । ৫৫৯ 

ব্রহ্ঘাতী-যোগঃ । 

রবিণ! সহিতো ভৌমঃ শনির্ববা জীবসংযুতঃ । 

অষ্টাবিংশতি বর্ষে চ ব্রহ্মঘাতী ন সংশয়ঃ ॥ 

বিরুত-দশন-যোগঃ । 

বিক্ৃতদশনঃ পাপৈদৃষ্টে বৃাজহয়োদয়ে 
থলতিরগুভক্ষেত্রে লগ্নে হয়ে বৃষভেহপিবা। 

নবম-স্থতে গতে পাৈদ্ ষ্টে রবাবৃষ্টেক্ষণে! 
দিনকরস্তেহনেকব্যাধিঃ কুজে বিকলঃ পুমান্ ॥ 

" মেষ, বুষ ও ধনু এই তিন লগ্গের মধ্যে যে কোন একটা জন্মলগ্ন হইলে যদি 
এঁ লগ্গে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহ হইলে জ।তব্যক্তি বিরুৃতদস্ত হয়। অপর 

_ মেষ, বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, মকর ও কুস্ত এই ছয় লগ্বের যে কোন একটা জন্ম- 
লগ্ন হইলে যদি এ লগ্নে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য খবাট-রোগী 
হয়; এবং এরূপ লগ্নের নবমে পঞ্চমে পাপদৃষ্ট রবি থাঁকিলে অসার-নেত্র হয়। 
এ সকল লগ্রের নবমে পঞ্চমে শনি থাকিলে নানা রোগযুক্ত ও মঙ্গল থাকিলে 

বিকলাঙ্গ হয়। 

. অথ সর্বগ্রহাবলোকিত-লগ্রফলমূ। 

সর্বেহপ্যাকাশগাব৷ উদয়মথ তদ| দে বযোগেন 

বিভ্তং পত্ঠন্তি স্থানমানং দদাতি গুণচয়ং রাজলক্ষীং তনুজান্। 
বন্ধুং পত্বীং মনোজ্ঞাং মৃদ্মধুরবচঃ সৎকুলানঞ্চ ভার্য্যাং 
রাজ্ঞঃ গ্রীতি স পুষ্টান্ মরণমিহ শুভং জাহৃবি-বারি মধ্যে ॥ 

্রন্থাস্তরে-_ 

সর্বৈর্গগনভ্রমণৈদ লগ্নে ভবতি মহীপাঁলঃ। 

বলিভিঃ সমন্তসৌম্যৈবিগতভয়ো দীর্ঘজীবী চ ॥ 



৫৬৩ ... জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

অথ সর্গ্রহেক্ষিত-চন্দ্র-ফলম্ । 

কুমুদ্গগহনবন্ধ বীক্ষ্যমাঁণে সমস্তৈ- 
গগনতলনিবাঁসৈদীর্থজীবী বিলাসী । 

ফলমণ্ডভসমুখখং যচ্চ কেমদ্রমোক্তিং 

ভবতি মন্ুজনাঁথঃ সার্বভৌমো জিতারিঃ | 

জন্মকালে চন্দ্র সমস্ত গ্রহ কর্তৃক অবলোকিত হইলে জাতব্যক্তি দীর্ঘজীবী, 
বিলাসযুক্ধ, রাজচক্রবর্তী 'ও শত্রহস্ত! হইয়া! থাকে । আর তাহার কেমদ্রম-যোগে 

রিষ্ট হয় না। 
অথ একাধি-্বগৃহস্থিত-কলমৃ। 

কুলতুল্যঃ কুলশ্রেষ্ঠো বন্ধুমান্তো ধনী সুখী 

ক্রমান্রপসমে! ভূপ একাদি-স্বগৃহে স্থিতে ॥ 

ভথ মোক্ষযোগজ্ঞানমাহ । 

যষ্ঠাষ্টমকণ্টগে। গুরুরুচ্চে। ভবতি মীনলগ্নে বা। 

শেষৈরবলৈর্জন্মনি মরণে মোক্ষগতি মাহুঃ ॥ 

যদি লগ্র হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম অথবা কেন্দ্রের যে কোন গৃহে উচ্ছ বৃহস্পতি 
অবস্থিত হন, তাঁভ। হইলে জাতকের মোক্ষ হয়। মীনলগ্বে বৃহস্পতি বাতীত 

অন্ত গ্রহগ্ুলি বলহীন হইয়া অবস্থিতি করিলেও জাতকের মোক্ষ হয়। 

জ্যেষ্ঠ পুক্র-কন্যাঁর বিবাহনিষিদ্ধ মাঁস। 
মার্ণশীর্ষে তথ| জ্যৈষ্ঠে ক্ষৌরং পরিণয়ং ব্রতম্। 
জোষ্ঠপুক্র-ছুহিত্রোশ্চ যত্বতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ 

জ্যষ্ঠ ও অগ্রহায়ণমাসে প্রথমগর্তজাত পুত্র ও কন্তার বিবাহাদি কার্য 
নিষিদধ। কিন্ত বিশেষ আবগ্ঠক বোধ করিলে নিয়লিখিত প্রকারে বিবাহকারয 

সম়াধ। হইতে পারে । 

কৃত্তিকাস্থরবিং ত্যক্তু1 জ্যেষ্ঠ জযোষঠস্ত কারয়েখ। 
উৎসবানি চ সর্বাণি দিগদিনানি বিবর্জয়েখ ॥ 



চতুর্দশ অধ্যায় । ৫৬১ 

যে কয়েক দিন রবি কৃত্তিকাঁনক্ষত্রে অবস্থান ক্রেন, সেই কয়েক দিন অর্থাৎ 

জোষ্ঠ মাসের প্রথম দশদিন পরিত্যাগপূর্বক প্রথমজাত পুক্র-কন্তার বিবাহাদি 
কার্য সমাধা হইতে পারে। 

কন্যার জন্মগাঁপাদিতে বিবাহের ফল। 

জন্মমাসে চ পুত্রাচ্যা ধনাঢ্য চ ধনোদয়ে। 

জন্মভে জন্মরাশৌ চ কন্তাহি ঞ্ুব সম্ততিঃ ॥ 

কন্ঠার জন্মমাসে বিবাহ হইলে সেই বিবাহিতা কন্ঠা পুক্রবততী হয় ॥। জন্মমাস 

হইতে ছিতীয় মাসে বিবাহ হইলে সেই বিবাহিত কন্তা ধনসমৃদ্ধিশালিন্ন হস, 

এবং জন্মনক্ষত্রে ও জন্মরাশিতে বিবাহ হইলে নেই কন্ঠ! সস্তৃতিযুক্তা হয়। 

পুরুষের জন্মমাসাঁণিতে বিবাহাদির ফল। 

ন জন্মমাসে ন চ টত্রপৌষে ক্ষৌরং বিবাহে! ন চ কর্ণবেধঃ | 

ন্যনং সরোগং ধনপুত্রনাশং প্রাপ্ধোতি মূট়ে! বধবন্ধনানি ॥ 

জন্মমাসে, ট5ত্রমাসে, পৌষমাসে পুরুষের বিবাহ, কর্ণবেধ এবং ক্ষৌরকার্ধ্য 
নিষিদ্ধ। উক্ত মাঁসত্রয় মধ্যে কথিত কার্ধ্য সকল সম্পন্ন করিলে রোগযুক্ত, 

পুত্রর্থনাশ ও নিজের বধবন্ধন হইয়! থাঁকে। 

প্র-- ৭১ 



৫৬২ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

বিবাহ। 
ধর্মসাধন দারা পরম গতি লাভ করাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ও মুখ্য উদ্দে। 

এই উদ্দেশ্ত সাঁধনার্থ নরনারী বিবাহ্-স্থত্রে মিলিত হইয়া গৃহস্থাশ্রমরূপ পরম ধন্মন 

প্রতিপালন করিয়া থাঁকেন। এই ধর্ম প্রতিপালনার্থ দম্পতির একাঁভিসন্ধি ও 

সহদয়তা থাঁক1 একান্ত বিধেয়$ কিন্তু মানবের প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ নহে। 

এই বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী হইতে এমন দম্পতি নির্বাচিত হওয়া আবশ্তক, 
' হহাদের মধ্যে এই একাভিসন্ধি ও সন্ৃদয়ত] বিদ্যমান থাকিতে পারে। প্রকৃতি 

পর্য্যবেক্ষণ করিয়। এরূপ পাত্রপাত্রী সংযোজন কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার। 

ভজ্জন্ত প্রাচীন খধিগণ যাহাতে সহজে «এই প্রকাঁর পাত্রপাত্রী নির্বাচিত হইতে 
পারে, জ্যোতিষশান্ত্রে সে সম্বন্ধে কয়েকটা উপদেশ প্রদান করিয়৷ গিয়াছেন। 

এই শাস্ত্রের বিধাঁনানুযাঁয়ী পাত্র ও পাত্রীর মিলন হইলে, তাহাদের মিলনে গৃহস্থ" 

ধর্ম সুপ্রতিপালিত হইতে পারিবে-_ইহাই তীহাদের উপদেশ। এই শাস্ত্রে কোন্ 
প্রকার পাত্রের সহিত কোন্ প্রকার পাত্রীর মিলন উৎকৃষ্ট, কোন্ প্রকার 
পাত্রীর মিলন মধ্যম ও কোন্ প্রকার পাত্রীর মিলন অধম তাহা বিশেষরূপ 

বর্ণিত হইয়াছে । এইহেতু পুর্ব হুইতেই পাব্রপাত্রীর কোষ্টিবিচার অর্থাৎ 

তাঁহাদের জন্মরাঁশি, নক্ষত্র, গণ, বর্ণ প্রভৃতি মিলাইয়! শুদ্ধকালে শুভলগ্নে বিবাহ 

কাঁধ্য সম্পন্ন করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিরূপে বরকগ্ঠার রাশ্যাদি- 

মিলন পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা এই গ্রন্থে শ্রীজাতক অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত 

হইয়াছে । ছুঃখের বিষয়, কেহ কেহ এই বিবাহ কার্য্যে কাঁলগুদ্ধির প্রতি লক্ষ 

ন! রাখিয়। অকাঁলে বিবাহ কাঁধ্য সম্পন্ন করিয়! সন্ত্ট থাকেন, ইহাতে পরিণামে 
শীন্ত্রীয় বচনানুসাঁরে বেশী অনিষ্ট সাধিত না হইলেও যে স্ব্প অনিষ্ট সাধিত হয়, 

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 



জ্যোতিষ-প্রভাকরের পরিশিষ্ট 

অনুগত্রিক।-বচার 

স্রীকান্তিকচন্দ্র জেোতীরতু 

মম্পারদিত। 



জন্মপত্রিকা-বিচ।র নন্বন্ধে | 
নাঁমাবিধ জন্ম-পত্রিকা বিচার করিতে করিতে শিক্ষার্থা ক্রমশঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ 

করিয়া থাকেন ; এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি গ্রহাদির দ্ৃধিচার দ্বারা ফলাফল সম্বন্ধে যে মতীমত প্রকাশ 
করেন, তাহা সর্ববতোভাবে অত্রান্ত হইয়া থাকে ; নডুবা কেবল পু'খিগতবিদ্য হইয়। যিনি 
অন্রাস্ত ফলের আশ! করিবেন, তাহাকে অধিকাঁংশস্থলে হতাঁশ হইতে হইবে ; অনেকেরই জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হইবান্ন ইহাই প্রধান কারণ। জ্যোতিষশিক্ষার্থার বিচার-বুদ্ধির তীক্ষত1 লাভের 
স্ববিধা হইবে বলিয়! এই পরিশিষ্টাংশে লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ফল বিচার 
সহ কয়েকখানি জন্মপত্রিকা সন্নিবেশিত হইল। 

ফোণ্ঠী বিচার করিতে হইলে অখ্রে সাবধানে গ্রহদিগের 'খললীবল পরীক্ষা কর! কর্তব্য । দেখিতে 
ইইবে, গ্র্ছগণ স্ক্ষেত্রগত, কেন্্রী, মূলত্রিকৌ পথ, তুঙ্গী, নীচস্থ অথবা! শত্রুক্ষেত্রস্থ কি না; গ্রহ বল- 
শাী হয়! শুভ বা অশুভ ভাবস্থ কি না; যে গ্রহ যে ভাবের কারক, সেই ভাবের অধিপতি 
হইয়া কিরূপ বলবান্ এবং নিজ ভাঁবে স্থিতি অথবা দৃষ্টি আছে কি নাঁ; এক ভীবপতির সহিত 
অপর ভাবপতির ক্ষেত্র-বিনিময়, দৃষ্টি-বিনিময়, সহাবস্থান প্রতৃতি যোগ ও পরস্পর মিত্রতা আছে 
কি না; একই গ্রন্থে শুভ ও অশুভপতিত্ব দৌষ আছে কি না, প্রভৃতি এই সকল সর্বাগ্রে 
বিচাধ্য, তাহার পর যে ফল-নির্দেশ কক্ধিবেন, তাহাও দেশ-কাল-পাত্রানুসারে ॥ যথা ;-পরাশর 
সংহিতায়_-“জাত্যা দেশস্ত কাঁলশ্ত সানুরূপং ফলং বদেৎ। তত্তদ্ভাবানুসং্ঞশ্চ গ্রহাদভাবাৎ 1” 
_ ষছছি কোন রাজপুত্র ও কোন কৃষক-পুত্র এক সময়ে, একই লগ্নে রাজযোগে জন্মগ্রহণ করে, 
তাহা হইলে উভয়ে সম-সমৃদ্ধিশালী হইবে না বটে, কিন্তু রাজপুক্র যেমন রাঁজোচিত সম্মান্ত ও 
সমৃদ্ধিশীলী হইবৈ, কৃষক-পুত্রও তেমনই কৃষকদিগের মধ্যে সন্ান্য, সমুদ্ধিশালী শ্রেষ্ট ব্যক্তি হইবে । 
অগ্ভের পক্ষে ইহা ইতর-বিশেষ হইলেও রাজ-জাঁতক ও কৃষকজীতক উভয়েই স্ব স্ব জীবনে সস্তোষ- 
জনক বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া কুলপ্রদীপ ম্ববূপ হইবে; এইরূপ পণ্ডিত ও অবিদ্বানের ঘরে 

বিল্তাবত্তাযোগ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। বংশ ও সংসর্গ অনুসারে পাত্র নির্ণেয়। 
দেশ সম্বন্ধেও এরূপ। হয়ত জাতকের যথেষ্ট বিদ্যার যোগ আছে, কিন্তু সে দেশে বিছ্যাচর্চ। 

ও.বিদ্যালয়ের অভাব-বা দেশ হইতে বহুদূরে বিদ্যালয়, তাঁহাতে সেই জাতক সেই দেশ 
অনুসারে যে বিদ্যা উপার্জন করিবে, তাহা সেই দেশের পক্ষে যথেষ্ট । 

কাল সন্বন্ধেও এরূপ !বুঝিতে হইবে, কাঁন বিশেষে ধন ধরন বিদ্যার যেরূপ প্রচলন। সেই 
অনুসারে জাতক ফলভাগী হইবে। স্বৃতরাং জাতকের রাঁজযোগ দেখিয়াই ্বর্ণ-সিংহাসনের ব্যবস্থ। 

: না করিয়া অভিজ্ঞ জ্যোতিষী দেশকা'ল ও বংশ অনুসারে পাত্র বিবেচনা করিয়। ফল নির্ণগ্ন করি- 
বেন, এই অন্ুরোধ্ধ। যে যোগে সাধারণ ব্যক্তি কিঞ্িৎ ভূমি অট্টালিকা লাভ করিবে, সে যোগে 
জমীদার পুত্র তালুক ও রাজপুত্র দেশ শ্রীম অধিকার করিবে। রাঁজযোগে কেবল ধন সম্পদ 
ুচিত হয় না, তৎসহ খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্মান প্রভৃতির হুচন! করে । 

ভ্রীকার্তিকচন্দ্র জ্যোতীরত্ব। 
১৫১নং উল্টশর্ডিলি রোড পোঃ বাঁগবাজার, কলিকাত]। 



ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-পত্রিক। 
কল্যব্দাঃ ১৯০০ | চেত্র-নবমী, মধ্যাহৃ। 

জ্বী ন-ক্াহিন্নী-কোঁশলেশ্বর মহারাজ দশরথের তিন মহিষীর গে 

চারি পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কৌশল্যার গর্ভজাত রাম সর্বজ্যেষ্ট, কৈকেয়ীর 
গর্ভসম্ভূতত ভরত মধ্যম এবং স্মিত্রার গর্ভোৎপন্ন যমজ লক্মণ ও শক্রত্ন যথাক্রমে 

তৃতীয় ও চতুর্থ। এই ভ্রাতৃচতুষ্টর়ের মধ্যে যৎপরোনান্তি সৌন্রাত্র বিগ্বমান্ 
ছিল। তথাপি লক্ষণ রামের এবং শক্রত্ব ভরতের সবিশেষ অনুগত ছিলেন। 

রাম বাল্যকালে ভ্রাতুগণের সহিত অধ্যয়ন, ধন্ুবিষ্তা গ্রভৃতি রাজ পুত্রের উপযুক্ত 

সমস্ত বিগ্ভাই শিক্ষী করিয়াছিলেন। 

রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁড়কা রাক্ষসীর প্রাণ সংহাঁর এবং 

অন্তান্ত রাক্ষসিগকে বন হইতে বিদুরিত করিয়া মুনিখধিগণের তপোবন নিষ্ষণ্টক 

করেন। অনন্তর বিশ্বীমিত্র সমভিব্যাহারে মিথিলায় গিয়া হরধন্ুঃ ভঙ্গ করতঃ 

মিথিলাধিপতি জনকের কন্ত1 সীতার পাঁণিগ্রহণ করেন। বিবাহের অতি অল্পকাল 

পরেই পিতৃসত্য পালনার্থ জটাবহ্ছল ধ!রণপূর্ব্বক সীতা ও লক্মরণের সহিত বনগমন 
করেন। তাহার বনবাসকালীন লঙ্কাধিপতি দশাননকর্ভুক সীতা অপহৃত হওয়ায় 

রাম, সুগ্রীবাদি বানরের সহিত লঙ্কায় গিয়া বিভীষণের সাহ1য্যে রাবণ-বংশ ধ্বংস 

করিয়। সীতার উদ্ধারাধন করেন। অন্তর সীতা ও লক্ষণ অযোধ্যায় প্রত্যা- 

গমন কবিয়া বাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুকাল পরে রাম প্রজা 

রঞীনানুরোধে এবং লোঁকণ্গঞ্জনাভয়ে তদীয় পত্বী সীতাকে গর্ভাবস্থায় বনবাসে 
প্রেরণ করেন। পরে স্বর্ণণীতা নিন্মাণ করতঃ সন্ত্রীক 'জশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা 
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করেন। রামচন্দ্র বনগমন করিলে দশরথ ও কৌশল্যা পুত্রশোকে একান্ত অধীর 

হইয়া অতি কষ্টে মানবলীলা সম্ঘরণ করেন। 

তল্ব-স্পভ্িকল'নিচাল্ ।-এই কুগুলীতে বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, 

সুত্র ও ববি এই পাঁচটা গ্রহ তুঙ্গী, এবং রাঁছও কন্তারাশিগত হওয়ায় তুক্স্থানের 
_ ফলদাতা। 

একা দিগ্রহ তুঙ্গগত হইলে কি ফল? 

উৎকৃষ্টাঃ স্ত্রীস্তাখনঃ প্রকষ্টকার্য্যা রাজপ্রতিরূপকাশ্চ। 
রাজান্ এক দ্বিত্রিচতুভির্জায়ন্তেতঃ পরং দিব্যাঃ ॥ 

ইতি কৃটস্থীয়ে। রঘুবংশ ৫ম সর্গ ১৩ শ্লোকে মল্লিনাথঃ। 

অর্থাৎ জন্মকালে ধাঁহার একটা গ্রহ তুঙ্গী থাঁকে তিনি উৎকৃষ্ট লোক, ছুইটা 
থাকিলে স্ত্ীন্তুখী, ঠিন্টী থ।কিলে উৎকৃষ্ট কাঁ্ধ্যকাঁরী, চারিটী থাঁকিলে রাঁজ প্রতি- 

রূপ, পাঁচটা গ্রহ তুঙ্গী হইলে রাজ! হয় এবং নরাকারে অবতীর্ণ দেবতাঁরই ছয়টা 
গ্রহ তুঙ্গী। শাস্ত্রে ংথিত আছে, পুর্ণবহ্ম নারায়ণ নরাঁকারে দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 

লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান পত্বীবোধক অর্থাৎ এই স্থানে জাতকের পত্বীসম্বন্ধীয় 

বিচার হয়। 

লগ্ন ও চন্দ্রের সপ্তমস্থ মঙ্গল পত্বীহাঁনিকারক । এই হেতু লোক-গঞ্জনীভয়ে 

ইনি স্বীয় পত্বী সীতাকে পরিত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। - 
চতুর্থস্থ শনি পিতার কষ্টদায়ক । এইহেতু ইথার পিত। দশরথ ইহার বন- 

গমনীস্তর অতি ক্লেশে মাঁনবলীলা সম্বরণ করেন। 
ধর্মীধিপতি বুহস্পতি পুর্ণবলী হইয়া! লগ্ন, পঞ্চম ও দশমপতির সম্বন্ধী হওয়াঁয় 

এবং দশমস্থানে শনির পূর্ণদুষ্টি থাকায় ইনি পরম ধার্মিক এবং একজন উচ্চশ্রেণীর 

কঠোর তপস্বী অর্থাৎ স্বয়ং ধর্মের অবতার পূর্ণব্্ম নারায়ণ নরাকাঁরে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ । 

লগ্ন হইতে চতুর্ঘস্থান মাতৃস্থান এবং চন্দ্র মাতৃকীরক গ্রহ, এইহেতু লগ্ন ও চন্দ্র 
হইতে চতুর্থ, সপ্তম এবং দশমস্থানে পাপগ্রহ থাকায় ইনি. বহুমাতৃক ছিলেন। 

রবি ও চন্দ্র রাজার কারক। এই কুগুলীতে রবি ও চন্দ্র কেন্দ্রগত হইয়া 
বিশেষ বলশালী হইয়াছে, এইহেতু ইনি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। 
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ভ্লীবন্ন “কাহিনী ।--ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ বস্থদেবের গুরসে তৎপত্রী দেব- 
কীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভাদ্র রোহিণীনক্ষত্রে 

কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মধারাত্রিসময়ে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। কংসের ভয়ে বস্থদেব ইহার 
জন্মের অব্যবহিত পরেই ইহাকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রাখিয়া তাহার সগ্ভোঁজাত! 

কন্ঠ/কে আনয়ন করেন ।* নন্দ ও তৎপত্বী যশোদা ইহাকে আপনাদের পুত্র 

বলিয়া জানিতেন, এবং পুত্রবৎ লালনপাঁলন করিয়াছিলেন । টশশবান্তে কৃ 

অন্তান্ঠ গোঁপ-বালকের সহিত ধেন্ু ৯রাইতেন । ইহার শারীরিক বল, বুদ্ধি ও 
সৌন্দর্য্য দেখিয়া ব্রজবাসীরা ইহাকে অতিশয় ভালবামিত। বাল্যকাল হইতেই 

ইনি দুর্বৃত্ত কংসের প্রেরিত তৃণীবর্ত, অঘ, অকিষ্ট, পুতনা প্রভৃতি অস্থুরান্রীদ্দিগকে 
বধ করেন এবং কাঁলীয়নাগকে দমন করিয়া! কালিন্দীর জল নিরাপদ করিয়া দেন। 
নিয়োজিত লোক দ্বারা কৃঝ্-বলরামের বিনাঁশদাধনে অকৃতকার্ধ্য হইয়। কংস ধন্থু- 
ধজ্ছের অনুষ্ঠান করেন এবং কৃষ্ণ বলর!মকে আনিবার জন্য অঙ্ুরকে প্রেরণ 
করেন। কৃষ্ণ বলরাম রাজসভাঁয়: উপস্থিত হইলে কংস কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া 

কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণসংহার করেন এবং তৎপিতা উপ্রসেনকে মথুরায় রাজ! করেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ ক।শীর সন্নিহিত অবস্তীনগরে সান্দীপনি মুনির নিকট 
কিছুকাল বিগ্যাশিক্ষা করিয়! সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন। ভগবান্ শ্রীরুষ্ণ বিদর্ভ- 
রাজ ভীন্মকের কন্ত! কুক্সিণীর পাঁণিগ্রহণ করেন.) তাহার গর্ভে কৃষেের প্রদান: 
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প্রমুখ দশটা পুত্র এবং চাঁরুমতি নামে কন্তা! জন্মে । ধর্মপ্রাণ পঞ্চপাওবের প্রতি 

্রীরুষ্ণের সমধিক প্রীতি ছিল। ইহারই সহান্ভৃতি ও বুদ্ধিকৌশলে পাগুবের। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ হস্তিনাপুরের রাঁজধানী স্থাপন করেন। আত্ম- 
বিচ্ছেদে যছবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ইনি বনগমন করেন। পরে যোগাবলম্বন 
পূর্বক দেহত্যাঁগ করিয়! স্বধামে গমন করেন। 

জ্ল্সব-ভ্রিক্ষা-ভিলোক্র । ( ভগবান শ্রুকষ্ )। 

উচ্চস্থাশনিভৌমচাক্দ্রিশনয়ো লগ্মং বুষো৷ লাভগো জীবঃ 

সিংহ তুলানিযু ক্রমবশাৎ পুযোশনে। রাহবঃ | 
নৈশীথঃ লময়োহটুমীবুধদিনং ব্রন্ধাক্ষ ম্রক্ষণে 
শ্রীরুষ্ণীভিধমন্ুজে ফষণমভূদ|বিঃ পরং ব্রন্ধাতৎ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাঁলীন রব্যাদি সাতটা গ্রহই বিশেষ বলশালী ছিল; 
থেহেতু বুধ, শনি, মঙ্গল এবং চন্দ্র এই চারিটা গ্রহ তুঙ্গগত বা উচ্চরাশিস্থ এবং রবি, 

চন্দ্র ,ও বৃহস্পতি এই তিনটা গ্রহ স্বগৃহগত্ত হইঘ্বাছিল। এরূপ যোগে জম্ম নর!- 
কারে অবতীর্ণ দেবতারই সন্তব। 

লগ্ন হইতে চতুর্থস্থান বন্ধস্থান। বন্ধস্থানাধিপতি রবি স্বগৃহগত হওয়ায় ইহার 

রাজা বন্ধু ছিল, অর্থাৎ ইনি রাজ। যুধিষ্ঠিরকে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তাগ্যা- 

ধিপতি শনি তৃঙ্গী হইয়! ষষ্টস্থানে অবস্থিত, এইহেতু মাঁতুল শক্র বিনাশ করিম! 
ভাগ্য ও রাজ্যলাভ, অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার মাতুল ( শক্র ) কংসকে বিনাশ 

করিয়! রজ্যলাভ করিয়ীছিলেন। পিতৃকাঁরক রবি মকরস্থ মঙ্গল কর্তৃক পুর্ণদৃষ্ট 

এবং মাতৃকারক চন্দ্র সপ্তমস্থ রাঁহুকর্তৃক পুর্ণদৃষ্ট হওয়ায়, নি ইহার পিত'- 
মাতার কাঁরাবাস-যোগ স্থচিত হইতেছে । 

সপ্তমাধিপতি মঙ্গল তুঙ্গী হইয়া কোণস্থ হওয়ায় বন্ছ বিষাহ-যোগ স্থচিত 

হইয়াছে যথা ;-_কেন্দ্র ত্রিকোণে দাঁরেশে স্বোচ্চামিত্রন্ববর্গগে ॥ কর্মীধিপেন ব 

যুক্তে বহুত্ত্রীসহিতে! ভবেৎ ॥ ইতি জ্যোতির্মহানিবন্ধে। 

অষ্টম ও লাভাধিপতি গুরু স্বগৃহে লাভস্থ হওয়ায় মুতাজ্মীয় সম্পত্তিলা 

ঘটযাছে। রবি রাঁজা, কোনমতে চন্দ্রও বাজার কারক। ইগার জন্মকালীন 

এই ছুইটা গ্রহ কেন্দ্রগত হুইয়৷ বসশালী হয়া এবং কর্মস্থানে রবির পূর্ণনৃ্টি 
থাকায় ইনি বিশেগ রাজসন্মানী ছিলেন। 



মহাপ্রন্ভু চৈতন্যদেবের জন্মপত্রিকা। 
শকাববঃ ১৪০৭। ১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার, সন্ধ্যাকাল। 

জ্টী-্বন্ম-্কাহিন্ম। -১$*৭ শকের ১৯শে ফাল্তন শুক্রবার পুর্ণিমা- 
তিথিতে সিংহরাশিলগ্নে সন্ধ্যাকাঁলে গুভমুহূর্ে নবদ্বীপে টবদিক ব্রাঙ্গণকুলে 

জগন্নাথ মিশরের রসে শচীদেবীর গর্ভে শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ করেন । ঠচতন্ত- 
দেব শচীদেবীর দশম ও শেষ সন্তান। কথিত আছে, তিনি ত্রয়োদশ মাস গর্ভে 

থাকিয়া ঠিক চক্র গ্রহণের সময় ভূমিষ্ঠ হয়েন। দৈববলে বলীয়ান্ ক্ষণজন্সা বালক 
চৈতন্ত পাঠকালীন ধাহ। একবার শুনিতৈন, তাহা আর ভূলিতেন না। তিনি 
বৃদ্ধিবলে অল্পকাঁল মধ্যেই একজন মহাপগ্ডিত হইয় উঠিলেন। আপনার অলৌ- 
কিক প্রতিভাগুণে চৈতন্তদেব সাহিত্য, কাব্য, শ্রুতি, জ্যোতিষ, দর্শন, প্রভৃতি 

বিগ্ভায় পারদ হইয়া উঠেন। বাল্যকাঁলে গঙ্গীতটে বল্পভাঁচার্যের কন্ত! লক্ষ্মী 
দেবীর সহিত চৈতন্তের বাল্যপ্রণয়ের সঞ্চার হয় এবং উভয়ে প্রণয়পাশে বন্ধ হন? 
এই ধর্পরায়ণা লক্ষ্মীদেবীই ততন্তদেবের প্রথম! পত্বী। চৈতন্যদ্দেৰ যথাসাধ্য 
গরিবহুঃখী-প্রতিপালন, ফকির সন্ন্যাসী-সেবা ও .অতিথিসৎকারে বিশেষ মনো- 

যোগী ছিলেন। টচতন্তর্দেবের ছুই বিবাহ । কথিত আছে, তাহার ধর্পরায়ণ। 
পত্রী লক্ষমীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটে। ঠচতন্যদেব গৃহী হইয়াও আসক্তিশৃন্ 
বৈরাগী ছিলেন; তিনি সংসারে থাঁকিয়াও বিষয্ব-বাঁসনা হইতে নির্মক্ত ছিলেন। 

ইনি গম্লাক্ষেত্রে ঈশ্বরপুরী নামক একজন ব্রহ্মচীরীর নিকট দীক্ষিত হন, তদবধি 

ইহার হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হওয়ায় কেবল হরিনাম জপ, হরিধ্যান, হরিজ্ঞান 
প্র--৭২ 



৫৭০ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

সার হইল। নবদ্ীপে ফিরিয়! আসিয়া আর সংসারে মনোনিবেশ করিতে 

পারিতেন না ও কোন কাঁজ-কর্ম্ম ভাল লাগিত না; ন্য[নাধিক পঞ্চবিংশতি বর্ষ 

বয়ঃক্রমে ১৪৩১ শকে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) মাতাপিতা৷ যুবতী ভার্য্যা আত্মীয় 

স্বজনবর্থকে ছাড়িয়া নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন, এবং -কঁটোয়ায় দণ্ডীকেশব 
ভারতীর নিকট উত্তরাঁয়ণ সংক্রান্তির দিনে গৌরাঙ্গদেব সন্নযাস-বত গ্রহণ করিয়া 

ল্শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য” নামে অভিহিত হইলেন। ১৪৫৫ শকে অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ বয়সে 

মানবলীল! স্বরণ করেন। 

ভুল্ঘপভ্রক্কাজিলাল্র । ( মহাপ্রভু এচতন্দেব )- মহাপ্রভু 

চৈতন্যদেবের জন্মকালে সাতটা গ্রহ কেন্দ্রস্থ এবং ছুইটী গ্রহ কোণস্থ ছিল; 

ইহাতে সন্নপিধর্ম অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভি ঘটে, ইহা! জ্যোতিষশাস্ত্রে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় । যথা ১" 

গ্রহশ্চতুর্ভিঃ সহিতে তদীশে ত্রিকোণটগৈঃ কেন্দ্রগতৈত্তমুক্তঃ | 
চতুগ্রহৈঃ কেন্দ্রগতৈঃ গ্রত্রজ্যামাপ্পোতি জাতঃ কথিতো মুনীন্ত্রৈঃ ॥ 

সপ্তমস্থান--পত্বীবোধক | ইহার লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সম্মস্থানে পাপগ্রহ 
অবস্থান করায় এবং পত্বীকাঁরক শুক্র পাপযুক্ত হওয়ায় পত্বীহানি-যোগ সথচিত 
হইতেছে । সপ্তমের সপ্তম স্থানে অর্থাৎ লগ্নে কেতু অবস্থান করায় ইহার পত্বীর 
সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পত্বীকাঁরক চন্দ্র ও শুক্র 
পাপযুক্ত এবং প্রবল সন্্যাসযোগে জন্ম, স্ুতর[ং জীবনে দাম্পত্যভাব বা স্ত্রীসহবাস, 

সুখে আন্ুরক্তি সুচিত হয় না_সংসাঁর হইতে নিলিপ্ত বুঝায় । 

লগ্ন হইতে চতুর্থ ও পঞ্চমস্থানে-_বিদ্যা, জ্ঞনলাভ প্রভৃতি অনুমিত হয়। 

ইহার চতুর্থপতি মঙ্গল ও পঞ্চমপতি বুহম্পতি পঞ্চমস্থানে এক নবাংশাবচ্ছেদে 
অবস্থিত হইয়া চতুর্থ সম্বন্ধ করিয়াছে, এই হেতু ইনি বিশিষ্ট বুদ্ধিমান এবং মহ! 
পণ্ডিত ছিলেন। বৃহস্পতি ন্ায়, দর্শন, শ্রুতি, স্বৃতি, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি 

শাস্ত্রের কর্তা, এইজন্ত ইনি উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ বুুৎপন্ন ছিলেন। 

নবমস্থানে- ধর্মানুষ্ঠান, তীর্ঘযাত্রা, দীক্ষা প্রভৃতি অনুমিত হয়। ইহার নবম- 
পতি মঙ্গল ও পঞ্চমপতি বৃহস্পতি পঞ্চমস্থানে সহাবস্থান সম্বন্ধ করিয়। ইহাকে 
উচ্চমতাঁবলমী কঠোর তপদ্বী করিয়াছে । 

মীরক বিচার--লগ্রাধিপতি রবি শনির ক্ষেত্রগত। শনি রবির নৈসর্ণিক 

শক্র কিন্ত তাৎকালিক মিত্র, এই হেতু শত্র-মিত্রত্বে সম হইয়াছে। সমে মধ্যাযুঃ॥] 



শ্রীমৎ শঙ্করা চাধ্্য জন্মপত্রিক। 
জন্ম-শকাব্দাঃ ৬০৮১২ই বৈশাখ । 

গ্রহাণাং স্পষ্টাঃ। 
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বৃ” 

ভ্কীলম্ম-ক্কাহিন্ী-ভারতের সুদূর-দক্ষিণে পশ্চিম-মুদ্র-তীরে ১০ 

অক্ষাংশে “কাঁলাডি” নামক একটা গ্রাম আছে। পর গ্রামে নন্ুরী ব্রাহ্মণ 

কুলে ৬০৮ শকে ১২ই বৈশাখ শুর! তৃতীয় দিবসে আচার্য্য শঙ্কর পৃথিবীতে 
প্রাহভূতি হন। নঘুরী ত্রাঙ্মণগণ নিষ্ঠাঁবান্, সদাচার-সম্পন্ন ও বৈদিক শিক্ষানু- 
রাগী। শঙ্করের পিতা শিবগুরু পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন । তিনি গুরু- 

গৃহে যাবতীয় শাস্্াধ্যয়ন সমাপন করিয়। বৈরাগ্যপ্রবণ হইয়া পড়েন; এজন্য 
তাঁহাঁর পিতা তাঁহার অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। 

শঙ্কর আশৈশব অতিশয় তীক্ষবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন। তিন বৎদর অতীত 

হইতে-নাহইতেই শঙ্করের পিতা ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। শস্কর-জননী 
পুক্রকে লইয়৷ কিছুদিন পিত্রালয়ে অতিবাহিত করেন, এবং পঞ্চম বৎমরাস্তে 
দ্বগৃহে আঁসিয়। শুভদিনে পুত্রের উপনঘনন দিলেন। উপনয়নের পরেই শঙ্কর 
গুরুগৃহে প্রেরিত হন ও তথার তিনি মনোযোগ সহকারে পাঞাভ্যামে নিরত 

থাকেন। অত্যন্ত তীক্ষবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়া শঙ্করের তিন বৎসরেই 

যাবতীয় শাস্্াধ্যয়ন শেষ হইয়! গেল, সুতরাং তিনি গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যা- 
গত হইয়া মাতৃসেবার মনোনিবেশ করিলেন। কথিত আছে, শঙ্করের ভগবানের 

£নিকট প্রার্থনাবলে “আলোয়াই” নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। নদী 
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তাহার গৃহের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম কালে 

শঙ্কর কুম্তীর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু অব্তাঁবী জানিয়। জননীর অনুমতি 

গ্রহণ করতঃ মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় 

এ যাত্রায় কুস্তীরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। অনন্তর তিনি গোবিন্দ- 
পাঁদকে গুরুজ্ঞানে তাহার নিকট যোগাভ্যাস ও বহুতর উপদেশ গ্রহণ করেন। 

অতঃপর গুরুর আদেশান্ুযাঁয়ী শঙ্কর সর্বাগ্রে কাশীনগরীতে আসিয়া মহামুনি 

ব্যাসকৃত ব্রন্স্থত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। গুরুর আজ্ায় বিশ্বেশ্বরের অনু- 

মতি অনুসারে এবং ব্যাসের আঁদেশান্যায়ী শঙ্কর দিখ্বিজয় করিয়া ধর্ম প্রচার 

করেন। তিনি বিনয়ী, সত্যবাদী, উদীরস্বভাব ও পরোঁপকারী এবং মাতৃ" 

ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। ৩৪ বৎসর বয়সে কোন বনমধ্যে যোগাভ্যাসকালে 

সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটে। 

জ্ন্ব-সভ্রিকা-হিঙগক্ 17 শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য )--:এই কু- 
লীতে বৃহস্পতি লগ্রগত হইয়া বিশেষ বলশালী হওয়ায় কবিত্ব, ধার্মিকত| ও রাজ- 

পুজাযোগ সুচিত হইয়াছে যথ! ১-- 

কবিঃ সুগীতঃ প্রিয়দর্শনঃ শুচিদর্ণতা চ ভোক্ত। নৃুপপুজিতঃ সুখী । 

দেবদ্বিজারাধনতৎপরে! ধনী ভবেন্্রো দেবগুরো তনুস্থে ॥ 

ইতি কল্পতরো। 

দ্বিতীয়পতি রবি উচ্চ রাশিতে শুভগ্রহবুক্ত হইয়া কেন্দ্রগত হওয়ায় বাগী- 

যোগ সচিত হইতেছে, যথা 

বাকৃস্থানপে সৌম্যযুতে ত্রিকৌণে কেন্দ্রস্থিতে তুঙ্গসমন্থিতে বাঁ। 
শুভেক্ষিতে পুংগ্রহযোগযুতে বাগ্মী ভবেৎ যুক্তিসমন্থিতেহসৌ ॥ 

| ইতি সর্বার্থচিন্তামণে। 
ত্কযুক্তিপরায়ণ যোগ 7 | 

বাগ্ভাঁবপে রবৌ ভৌমে গুরু শুক্র-নিরীক্ষিতে। 
পাঁরাবভাংশগে বাপি তর্কযুক্তিপরায়ণঃ ॥ 

দেবতাঁকপাঁলাভ যোগ ১, 

লগ্রাধিপন্তাত্মপতৌ সপত্বে তদ্দেবভক্তিঃ সৃতনাশহেতুঃ । 
সমানতা সাম্যতরে সুহৃত্বে তদ্দেবতাপারকৃপামুপৈতি ॥ 



চতুর্দশ অধ্যায় । ৫৭৩ 

মাতৃভক্তি যৌগ ১-- 

মাতরি ভক্তঃ সুকৃতী পিতরি দ্েধী সুদীর্ধতরজীবী। 
ধনবান্ জননীপাঁলনরতো! লাভীধিপে খগতে ॥ 

ইতি কলপ্রদীপে। 

কুটুম্বরক্ষক ও বাণ্থিলাঁস যোগ ১-_ 
কুটুক্ষরাশেরধিপে সসৌম্যে কেন্্রস্থিতে স্বৌচ্চন্ুহদ্গৃহে বা। 
সৌম্যক্ষধুক্তে যদি জীতপুণ্যঃ কুটুম্ব-সংরক্ষণ বাখ্বিলাসঃ ॥ 

চতুরতা ও সত্যবাদিতা যোগ ১-- 

লাঁভেশে গগনে ধর্মে রাজপুজ্যো ধনাধিপঃ | 
চতুরঃ সত্যবাদী চ নিজ-ধর্মমসমন্ধিতঃ ॥ 

ইতি পর|শর-সং | 

শঙ্করের বেদান্তজ্ঞ যোগ 3 

বেদীত্তপরিশীলঃ স্তাৎ কেন্দ্র-কোণে গুরো যদি । 
বলবান্ যোগ ও মাতৃপালিতত্ব যোগ ১-- 

একা দশগন্তন্ুপঃ স্ুজীবিতং স্ৃতসমাৰিতং বিদিতম্ । 
তেজস্কলিতং কুরুতে বলিনং পুরুষং ন সীদস্তম্ ॥ 

ইহার লগ্রাধিপতি একাঁদশস্কানগত হইয়া বলশালী হওয়ায় এই যোগ 
ঘটিয়াছে। ইতি ফলপ্রদীপে। 

বিত্তস্থে গগনপতো মাত্রা পাঁলিতঃ সুভঃ। 

ভাগ্যেশে সহজে বিত্তে সদা ভাগ্যান্ুচিস্তকঃ ॥ 

শক্করের জননীর অসুস্থতা যোগ ৷ দশমস্থ রবির ফল ;-- 

জনন্যান্তথা যাতনামাতনোতি ক্লমঃ সংক্রমেদ্ বলভৈবিপ্রযোগঃ 

ইতি চমৎকারচিস্তামণো। 
শঙ্করের সদ্গুণরাঁশির যোৌগ,_- 

মিতং সংবদেন্নোমিতং সংলভেত গ্রসাঁদাদি টবকাঁরি সৌরাজাবৃত্তিঃ ৷ 
বুধে কর্গে পুজনীয়ে। বিশেষাঁৎ পিতুঃ সম্পদোনীতি-দণ্ডাধিকারাঁৎ ॥ 

ভবেৎ কা'মশীলম্তথাসৌ প্রতাপী ধিয়াসংযুতো৷ রাজমান্তো নরঃ স্তাৎ। 
সদা বাঁহনৈর্মাতিসৌখ্যো নরঃ তা যা ধর্মগঃ সৌমাখেটো নরাণাঁম্ ॥ 



৫৭৪ জ্যোঁতিষ-প্রভাকর | 

শঙ্করের গণিতজ্ঞ যৌগ ১-- 

গণিতজ্ঞো ভবেজ্জাতো বাঁগভাবে ভূমিনন্দনে। 

সসৌম্যে বুধসংদৃষ্টে কেন্দ্রে বা ভূমিনন্দনে ॥ 
শঙ্কার়ের নির্ববংশ, বিবেকী, দিগ্বিজয় ও নেত্ররোগ যৌগ». 

ভৃগুঃ কন্্নুগো গোত্রবীর্য্যং রুণদ্ধি ক্ষয়ার্থং শ্রমঃ কিং ন আম্মীয় এব। 
তুলামানতে। হাঁটকং বিপ্রবৃত্যা জনাড়ন্ববৈঃ প্রত্যহং বা বিবাদাৎ ॥ 
ফ্রবং বাহনানাং তথা রাজমান্তং সদ চোৎসবং বিদ্যা টব বিবেকী। 

বনস্থোহপি সদা ভূঙ্ক্তে নাঁনা সৌখ্যানি মানবঃ | 
জীধনী নেত্ররোগী চ পুজ্যঃ স্তাঁৎ কর্্মগে ভূগৌ ॥ 

শুক্র দশমস্থ হইয়া প|পযুক্ত ও অস্তমিত হওয়ায় এবং দ্বিতীয়স্থানে পাঁপগ্রহ 

থাকায় ও দ্বিতীয়পতি শনিদৃষ্ট হওয়ায় এই যোগ সম্পূর্ণ ঘটিয়াছে। 
শঙ্ষরের ঝাঁল্যে পিতৃবিয়ৌোগের যোগ ১-- 

কন্ধভাবে তু মার্ভগ্ডো মন্দেনীপি বিলোকিতঃ। 
রাহুণ! কৃতদৃষ্টিঃ স্যাজ্জনকস্ত মৃতির্ভবেৎ ॥ 

ইতি পরাশর-সং। 
শঙ্করের ব্রহ্গচর্য্য যোগ ;-- 

ব্যয়েশে গগনগেহস্থে পররমণীপরাংমুখ পবিভ্রাঙ্গঃ। 

শহ্করের হর্ষযুক্ত যোগ ১-- 

সদৈব হ্ষসংযুক্তঃ সপ্তমেশে সুখে স্থিতে। 

শঙ্করের সিদ্ধকাম যৌগ ;- 
কদাচিন্ন ভবেৎ সিদ্ধং যৎ কার্য্যং কর্ত,মিচ্ছতে। 
ধনেনন্দে চ সহজে কর্মেশে। যদ্দি সংস্থিতঃ ॥ 

শঙ্করের স্থায়ী কীর্তি যোগ ;-- 

দৃঢ়া তন্ত কীর্তিভবেকরোগযৌগো যদ] চন্দ্রমা লাভভাবং প্রয়াতঃ। 
জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বুধ--প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাগ্মিতা, কবিত্বশক্তি, 

জ্যোতিষ-বিদ্যা, লেখক, কলাঁবিগ্ভা, গণিত-বিদ্যা প্রভৃতির কারক । শুক্র-_ 

কবিত্ব-শক্তি ও প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের গলিত ভাবের কাঁরক। এই ছুইটী গ্রহ 
এই কুগুলীতে দশমস্থানে সহাবস্থান সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় শঙ্কয়ের জ্যোতিষ- 
বিদ্যা, কবিত্ব, ভগবানে ভালবাসা ও কবিত্বপুর্ণ স্তোত্রার্দি রনী ইহারই ফল। 



চতুর্দিশ অধ্যায় । ৫৭৫ 

স্বজনের সহিত শত্রুতা ও অপরের সহিত মিত্রত যে।গ ;-- 

নৃপৈঃ পর্ডিতৈর্বন্দিতে। নিন্দিতঃ শ্বৈঃ। 

ইতি চমৎকারচিস্তামণৌ। 

শঙ্করের বিবাহ না হইবার যোগ)-_ 
্র্ভীনৌ চেদ্দ্যুনগে পাপদৃষ্টে পাপৈর্যক্তে নৈব পত্ী-যুতিঃ স্তাৎ। 
সন্ত! বা ত্রিয়তে স্বল্নকালাৎ সৌম্যেরু'ক্তে বীক্ষিতে বা বিলম্বাৎ ॥ 

শঙ্করের ভগন্দররোগ যোগ )১-- 

কদাচিদ্গুদে ভর রোগভবেযূর্ষদ! রাহুণ।মা নরাণাং বিশেষাৎ। 

অনিষ্টনাশং খলু গুহাপীড়াং গ্রমেহরোগং বুষণস্ত বৃদ্ধিমূ। 

প্রাপ্সোতি জন্তবিকনারি লাতং সিংহীন্থুতে বৈ খলু মৃত্যুগেহে | 

শঙ্করের ৩৩1৩৪ বৎসরে মৃত্যুযোগ ;-- 
পাপগ্রহে রন্ত্রপতৌ সচন্ত্রে কেন্দ্রস্থিতে বা যদি বা ত্রিকোণে। 
নিরীক্ষিতে পাপখগৈন ভস্থৈজতন্বয়ন্ত্রংশছুপৈতিবর্ষম্ ॥ 

ইতি পরাশর-সং 



শ্রীশ্রীরামরুষ্ পরমহংসের জন্ম-পত্রিকা | 
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আষ্টোতরী দশা-_ বিংশোত্তরী দশা । 

রা. ৫1১১1১১ শ১২ রা-**৮/৯।৭ 
ভেতর জারা চারার 

শু ন্ন-কাভিন্বী-১৭৫৪ শকাব্ধার ১০ই ফাল্তুন বুধবার শুরুপক্ষীয় 

দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী শ্রীপুর-কামারপুর গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ" 

কুটারে রামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ক্ষুদিরাম 

চট্টোপাধ্যায় । রামু পরমহংস দিন দিন শশিকলার ন্যায় বদ্ধিত হইতে 

লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতার ভাগ্য-শ্রীও সম্বপ্ধিত হইতে লাগিল। 

রামকুষ্ণ দেখিতে উজ্ব্বল গৌরবর্ণ ছিলেন । বাল্যকাল হইতেই তাহার ঠাকুর 

দেবতার প্রতি এ্রকাস্তিক ভক্তি ছিল। তিনি স্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর নির্মাণ 

করিয়। পূজা করিতেন এবং সময়ে সমক্ে অচেতন হইয়া! পড়িতেন। অতি অল্প 

বয়সেই তাঁহার পিত্-বিয়োগ হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার তাহার জোষ্ের স্দ্ধে 

পৃড়িল। ' রামকৃষ্ণ পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলে তাঁহার অভিভাবকের! 

বিবাহের অনুষ্ঠান করিলেন । রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অষ্টম বর্ষীয়া কন্ঠা৷ সারদা" 

মনি দেবীর সহিত তাঁহার উদ্ধাহক্রিয়। সম্পর্ন হইল। বিবাহ হইল বটে; কিন্তু 

তিনি আজীবন কখনও স্ত্রী স্পর্শ করেন নাই। জোট ভ্রাতীর মৃত্যুর পর রামকুষঃ 

১৮৫২ খুষ্টান্দে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে কালী মন্দিরের দেবলরূপে নিযুক্ত 

হইলেন এবং তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । কালীপুজায় নিযুক্ত থাকায় 

তাহার হদয়ে অনির্বচনীয় তক্তিভীবের উদয় হইয়্াছিল। সন ১২৯৩ সালে 

ইংরাঁজী ১৮৮৬ খুষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট রবিবার রাত্রি ১ ৬ মিনিটের পর রাম- 
সি 

কৃষ্ণ পরমহংস মানবলীলা সম্বরণ করেন। 



চতুর্দশ অধ্যায় ৫৭৭ 

ভম্ব'স্পভ্ি ক্া-হিোল্র-_ (শ্রীশ্রীরামক্ঞ্চ পরমহংস )--এই কুগুলীতে 
পঞ্চমাধিপতি বুধ ও লগ্রাধিপতি শনি মুখ্য সন্স্ধ করিয়াছে । নবমাধিপতি তুঙগী 

শুক্র ও লগ্নাধিপতি শনি পরস্পর পুর্ণনৃষ্টি-সন্বন্ধে আবদ্ধ । শনি পঞ্চমভাব ও দশম 
ভাবকে পূর্ণপরিমাণে দৃষ্টি করিতেছে ; সুতরাং শনি লগ্মপতি হইয়া পঞ্চমপতি ও 

বলবান্ শুভযুক্ত নবমপতির সহিত স্ন্ধ করিয়া জাতককে উচ্চ শ্রেণীর কঠোর 

তপস্বী করিয়াছে । তিনি বাহতঃ অনেক পরিমাণে লৌকাচাঁর রক্ষা করিলেও 

তাহার অন্যান্য পরমহংসের স্তায় অতি উচ্চ উদ্রভাব পুর্ণ ছিল। 

আচার্্যছয়সংপৃষ্ মৃত্যুভীবস্থিতে শনৌ, লগ্নে শুভগ্রহ্ধস্ত কাধ্যেশঃ সখভেস্থিতঃ | 
গুরুভ্যাং গুরুযোগাচ্চ সম্প্রদায় প্রভূঃ সহি । শান্্বান্সাননীয়ন্ত বচনং তশ্ত সংসাদি ॥ 

ইতি--নর্জাতিকে । 

অর্থাৎ জন্মকালে মৃত্যুভাবস্থ শনি, শুক্র ও বৃহস্পতি দৃষ্ট হইলে, লগ্নে শুতগ্রহ 

ও কার্য্যেশ চতুর্থস্থ হইলে, জাতক গুরু-কপায় সিদ্ধিলাভ সহ সম্প্রদায়ের স্থ্িবর্তী 
»ইবে। 

“গুরু স্যন্ধেন সম্প্রদায় সিদ্ধিঃ 1৮ ইতি জৈমিনিম্ত্রে | 

মারক বিচার-_লগ্রাধিপতি শনি স্বীয় মিত্র বুধের গৃহে অবস্থিত, কিন্ত বুধ 

শনির তাৎকাঁলিক শক্র হওয়ায় শত্রু মিত্রত্বে সম হইল, এইহেতু মধ্যাধুঃ | সপ্তমা- 
ধিপতির সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট বুধের দশা মারক এবং মারকেশ অর্থাৎ ভ্বিতীয়াধি- 
পতির সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট রাহুও মারক, এজন্য বুধের দশায় রাছুর অন্তরে নিধন। 

ইহার লগ্রাধিপতি শনি ও অষ্টমাধিপতি অর্থাৎ মৃত্যুপতি বুধ মুখ্য সম্বন্ধ করি- 
য়ছে ; এইহেতু কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইতে শুভ সুচনা করিতেছে । পরমহংস- 

দেব তাহার জট ভ্রাতার মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরের দেবলরূপে 
নিযুক্ত হইয়। ধর্্সাধনের বিশেষ স্থষোগ প্রাপ্ত হইরাছিলেন। 

সপ্তমস্থান--পত্ধীবোধক | ইহার পত্বীভাব পাপমধ্যগত ও চতুর্থন্থ মঙ্গল পত্ী 

হাঁনিকাঁরক এবং প্রবল সব্র্াসযোগে জন্ম, স্থতরাং জীবনে দাম্পত্যভাব বা সত্রী- 
সহবাস সুচিত হয় না, সংসার হইতে নিলিপ্ত বুঝায়। 

প্র--*৩ 
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ভুদীন্বন্ন-ক্কাহিল্মী -জন্ম ১৮১৯ খুষ্টান্ষের ২৪শে মে। পিতৃব্য চতুর্থ 
উইলিয়মের দেহত্যাগ ঘটিলে ইনি আইনানুমারে ইংলগ্ডেশ্বরী হইয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে 
২১শে জুন সিংহাসনে সমারূঢ়া হন। এ মাসের ২৮শে তারিথে ইহার অভিষেক 

হয়। ১৮৪০ খুষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর সাক্পোকোবর্গ ও গমার প্রিন্স এলবার্টের 
সহিত ইহার পরিণয় হয়। ১৮৬১ খুঃ ১৪ই ডিসেম্বর স্বামীর দেহত্যাঁগ ঘটলে 

ইনি যতদূর সম্ভব ব্রতচারিণী হইয়া রাঁজকার্ধ্য পরিচালন! করিতে লাগিলেন। 

১৮৫৮ খুঃ ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইনি ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত 
হইতে ভারতশাসনের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে গভর্ণর 

জেনারলকে “ভাইস্রয়” নামক অতিরিক্ত উপাধি দেওয়া! হইল। এ বৎসর 

১ল! নভেম্বর প্রথম ভাইস্রয় লর্ড ক্যানিং এলাহাঁবাদ সহরে একটি দরবাঁর করিয়া 

মহারাণীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণ! পাঠ করেন। এই ঘোঁষণাঁপত্রে মহারাণী 

ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, অতঃপর ভারতীয় প্রজাগণ ব্রিটিশ প্রজার সহিত সমান 
অধিকার পাইবেন, এবং যোগ্যত। থাঁকিলে জাতিধর্মনির্ব্িশেষে সকল 

প্রজাই রাজকাধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন। ইহার অনুরাগ পদে পদে প্রকাশ 
পাইয়াছিল। মহারাণীর ৪ পুত্র, ৫ কন্তা। ১৮৭৭ খুঃ ১ল! জানুয়ারী মহারাণী 

ভিক্টোরিয়া! ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন । ১৯৯১ থৃঃ ২২শে জানুয়ারী এই 

পুণাবতী মহারাণীর দেহত্যাগ ঘটে। উহার পরলোক গমনে ব্রিটিশ প্রজ। 



চতুর্দশ অধ্যায় । ৫৭৯ 

বিশেষ ভাঁরতবাসীগণ যেন মাতৃহারা হইয়া শোঁকাকুল হইয়াছিলেন। একা্দি- 

ক্রমে ৬৪ বৎনর যাবৎ রাজ্য শীঘন কোন ইংলত্তীয় বা ভারতীয় অথবা মুসলমান 
রাঁজর ভাগ্যে ইতঃপূর্ব্বে ঘটে নাই। মহারাঁণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে যুরোপে 
অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটয়াছিল ; অনেক রাঁজা রাজ্যের কিয়দংশ হইতে 

রষ্ট হইয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত 

হইয়াছিল। কিন্তু মহাঁরাণীর অসীম পুণ্যবলে তাহার অধিকৃত রাজ্যে কোনরূপ 
অবনতি ঘটে নাই; পরন্ত অনেক দেশ ব্রিটিশ রাঁজ্তুক্ত হইয়াছিল । ই'হাঁর সময়ে 

ইংলগ্ডে টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংবাদ প্রাপ্তির ও গমনাগমনের 

বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । আবার পেনি পোরষ্টেজ প্রচলিত হওয়ায় পত্র ও সংবাদ- 

পত্র প্রেরণের সম্যক্ স্ুকরতা সাধিত হইয়াছে । ১৮৬৯ খুঃ মার্চ মাসে স্থয়েজ কেনাল 

খনিত হইয়া ভারতে ও প্রাচ্দেশে গমনাগমনের পক্ষে অনেক স্থুবিধ। হইয়াছে । 

জল্লয-ভ্রিকা-ল্িাল্র ৷ (স্বর্গীয় ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মহো- 
দয়া )। এই কুগুলীতে শনি কেন্দ্র ও কোণপতি অর্থাৎ দশম ও নবমপতি হইয়া" 

ছেন, তাহাতে আবার অন্য কেন্দ্রপতি মঙ্গলের সহিত চতুর্থ সম্বন্ধ করায় প্রবল 

রাজযোগ স্চিত হইতেছে । যথা 

ত্রিকোণাধিপয়োর্মধধ্যে সন্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথন্ত বলিনে! ভবেদ্ যদি সুযোগকৃৎ ॥ 

কেন্্রত্রিকোণাঁধিপয়োরেকত্বে যৌগকাঁরকো৷। 
অন্ত ত্রিকোণপতিনা সম্বন্ধো যদি কিং পরম্ ॥ 

ইতি বৃহৎ পারাঁশরী-হোরায়াম্। 

ভাগ্য ও রাজ্যপতি শনি অষ্টম ও লাভাধিপতি বৃহস্পতির সহিত মুখ্য সম্বন্ধ 

করায় মৃতাত্মীয় সম্পত্তিলাভ করতঃ ভাগ্য ও রাঁজ্যলাভ ঘটিয়াছে। এস্কলে মুখ্য 

সম্বন্ধ হেতু ভাগ্য ও রাজ্যপতির সহিত অষ্টম ও লাঁভাধিপতির সন্বন্ধ রাজাভঙ্গ- 
কারক হয় নাই। 

রস্ীস্তরে ১--অমাবস্তায় কিন্ব! পুর্ণিমায় জন্ম হইলে যদি কোন তুঙ্গীগ্রহ লগ্নে 
থাকে, আর যদি বৃহস্পতি লগ্নে কিন্ব৷ দশমে এবং শনি ও মঙ্গল একা দশে থাকে, 

তবে প্রবল রাঁজযোগ হয়। ইহ!র জন্মকালীন উচ্চ রাঁশিগত চন্দ্র লগ্রস্থ, বৃহস্পতি 

দশমস্থ এবং শনি ও মঙ্গল একাদশস্থ হইয়াছে । 



মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপাট4। 
জন্মপত্রিক ১৭৬৯ খুষ্টীবের ১৫ই আগষ্ট। 

র 

পাশপাশি পপ 

ভীন-কাভিলী--১৭৬৯ খুষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে কর্শিকাছীপে 

শ্রীমতী গেটিসিয়ার গর্ভে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জন্ম হয়। তাহার জন্মের আট 

সপ্তাহ পূর্ব্বে দেশের ভাগ্যগগন পরিবস্তিত হইয়াছিল, তখন কর্শিকা ফরাসীদেশের 

অংশ মাত্র | নেপোঁলিয়ানের পিতা চাঁলস নেপোলিয়ানকে বয়স্থ দেখিয়া যাইতে 

পারেন নাই; পুত্রের শৈশব অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ 
করেন। নেপোলিয়নের মাত! বিবিধ সন্গুণে ভূষিত ছিলেন। পুত্র কন্ত।গণ 

জননীর উন্নত চরিত্র ও প্রবল কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছিল। জননীর 

প্রতি নেপোঁলিয়ানের অচল! ভক্তি ছিল, সে তক্তি দাঁয়িত্বহীন অন্ধতক্তি নহে; 

বিশ্বাসে নির্ভরতাঁয় তাহ অলম্কৃত ছিল । নেপোলিয়ান অল্পভাষী ও নিজ্জনতাপ্রিয় 

ছিলেন ১ তীহার স্বভাব বিমর্ষ ও মেজাঁজ খিটখিটে ছিল। মায়ের ভিন্ন অন্তের 

শাসন তিনি কৌঁনক্রমে সহ করিতে পারিতেন না। কর্শিক! দ্বীপে পনর সের 

ওজনের একটি পিত্তল-নির্মিতি কামান আছে, এই কামান নেপোলিয়ানের 

বাল্যক্রীড়ার একটি উপকরণ ছিল । পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় নেপোলিয়ান 

একদল বাঁলক বালিকার সহিত পাঠের জন্ত পাঠশালায় প্রেরিত হইয়াঁছিলেন, 

সেই বিগ্ভালয়ে একটা সুকেশিনী সুন্দরী বালিক! তাহার শিশু-হদয় অধিকার 

করিয়া ফেলে। এই বালিকার নাঁম জিয়াকমিনেতা। নেপোলিয়ানের বয়স 

যখন দশ বৎসর, সেই সমরে ক'শিকা দ্বীপের শাসন-কর্তী কাউন্টমার্কো প্যারীর 



চতুর্দশ অধ্যায় । ৫৮১ 

নিকটবর্তী ব্রায়েনের £সনিক-বিস্তালয়ে তাহার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। বিদ্যালয়ে 

প্রবেশ করিবার পর অচিরকাঁলমধ্যে নেপৌলিয়ান বিগ্যালয়ের অলঙ্কার বলিয়! 

পরিগণিত হইলেন । গণিত-বিগ্ভায় তাহার অসাধারণ দক্ষতা জঙ্ষিয়াছিল। 

১৭৮৫ খুষ্টাধে ষোড়শ বৎসর বয়ংক্রমকাঁলে নেপোলিয়ানকে টৈনিক-বিভাগে 

নিযুক্ত হইবার জন্ত পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল । এই পরীক্ষায় তিনি সম্মানের সহিত 

উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অল্লকাঁল মধ্যেই মহাবীর নেপোলিয়াঁন স্বীয় বুদ্ধি ও কৌশলে 
শক্রুদিগকে দমন করিয়া ফরাসী দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভি করেন। নেপোলিয়াঁন 

প্রথমে যোসেফিনের সহিত পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু দীর্ঘকাঁলেও 

যেসেফিনের গর্ভে নেপোলিয়ানের কোন সম্তানাদির জন্ম না হওয়ার নেপোলিয়ান 

প্রজাপুঞজের অনুরোধে ও স্বাথের অনুরোধে প্রাণাধিক1 মহিষী যোসেফিনকে 

পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। অক্ত্রিয়সম্রাট- 

নন্দিনী মেরিয়! লুইসার সহিত ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ১১ই মে ভিয়েনা নগরে মহাসমারোহে 

বিবাহ শেষ হইয়া গেল। ১৮১১ খৃষ্টানদের ১৯শে মাঁচ্চ তারিখে ভগবানের কৃপায় 
মেরিয়া লুইস! একটা পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। কিন্তু কালের কুটিল গতি বশতঃ 
অতি অল্প বসেই এই সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক্থতরাং নেপোঁলিয়ানের 

আশা-ভরসা সমন্তই বিনষ্ট হইল। অতঃপর টৈবহর্ষিপাক বশতঃ মহাবীর 

নেপোলিয়ান ওয়াট!লু'র যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্তৃক পরাজিত হইয়! বন্দী 

হন এবং সেপ্টহেলেনাদীপে নিব্বাঁসিত হয়েন। এইখানে তিনি একথাঁনি সঙ্ীর্ণ 

কারাগৃহে জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত করিয়া ১৮২১ শ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে 
তারিখে মানবলীল! সম্বরণ করেন । 

জন্ল-ভ্রিক্কাভিঙগক্স । ( মহাবাঁর নেপোশিয়ান বোনাপার্ট )। 
চতুর্থাধিপতি শনি কর্মস্থানগত হইয়া ধর্মাধিপতি বুধযুক্ত হওয়ায় এবং 
চতুর্থাধিপতি ও দ্শমাধিপতি পরম্পর ক্ষেত্রবিনিময় সম্বন্ধ করায় জাতকের 

সিংহাসন-প্রাপ্তিকর যোগ স্থচিত হইয়াছে । যথা__ 

যানেশঃ কম্মপগতৌ বণিষ্টৌ ধর্শেশদৃষ্টৌ যদি তদ্যুতৌ বা। 
পরম্পর ক্ষেত্রসমাগতৌ বা! সিংহাসন প্রাপ্তিকর ভবেতাং ॥ 

নবম ও দশমপতি দ্বিতীয় সম্বন্ধ করায় এবং পঞ্চমপতি শনি ও দশমপতি চন্দ্র 

পরম্পর পূর্ণদৃষ্টি সন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় বিশিষ্ট ম্ত্রম-যোগ স্থচিত হইতেছে। যর্থা-_ 



৫৮২ জ্যোভিষ-প্রভাঁকর। 

ব্রিকোণাধিপয়োর্মধ্যে সম্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 
কেন্দ্রন(থস্ত বলিনো ভবেদ যদি সুযোগকৎ ॥ 

কেন্দ্র ত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগ্রকাঁরকৌ। 
অন্ত ত্রিকৌণপতিনা সন্বন্ধো যদি কিং পরম্ ॥ 

পুত্রপিতৃপ তী চেখং প্রবলৌ রাজ্যকারকৌ। 
অথকাপিস্থিতো চাঁপি সম্বন্ধেচ চতুষ্টয়ে ॥ 

ইতি বৃহৎ পারাঁশরীহোরা ॥ 
“বাহনেশস্তথামানে মানেশো বাহনেস্থিতঃ | 

লগ্রধন্শীধিপাভ্যান্ত দৃষ্টো চেদিহরাজ্যভাক্ ॥৮ 
প্রভৃতি নিয়মেও প্রবল রাজযোগ স্থচিত হইতেছে। লগ্ন হইতে সগ্তমহ্থান 

পত্ধিবোধক | ইহ।র সপ্তমাধিপতি মঙ্গল লাভাধিপতি রবির সহিত সহাবস্থান 
সম্বন্ধ করিয়! বলবান্ হওয়ায় একাধিক পত়্ীলাঁভ স্থচিত হইতেছে । যথা-_ 

লাভদারেশ্বরৌ যুক্ত পরম্পর নিরীক্ষিতৌ। 
বলাচে। বাঁ ত্রিকোণস্থৌ বনুস্ত্ীসহিতো ভবেৎ ॥ 

লগ্ন হইতে পঞ্চমস্থান পুত্রবোধক । পঞ্চমাধিপতি শনি কেন্দ্রগত হইয়া 

বলবান্ হওয়ায় এবং পঞ্চমস্থানে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি থাঁকাঁয় পুত্রলাভি স্থচিত 
হইতেছে । কিন্তু স্ুতভাঁবে রবি ও মঙ্গলের পুর্ণদৃষ্টি থাকায় সন্তানের হানি চিত 
হইতেছে। গ্রহগণের স্বীয় অবস্থিতিস্থানি হইতে চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম ও দশম 

স্থানে দৃষ্টি অশুভ ফলদায়ক। জন্মসময়ে রবি, চন্দ্র, লগ্ন এবং দশমস্থান শনিযুক্ত 

(শনি দশমপতি অথবা দশমস্থান শনির তুঙ্গ ভবন না হইলে) বা তথকর্তুক 
মন্দভাবে দৃষ্ট এবং কোন শুভগ্রহের যোগ বা শুভদৃষ্টিহীন ; অথবা! রবি ব! তন্ত্র 
শনির সহিত যুক্ত বা শনি হইতে চতুর্থ সপ্তম বা দশমস্থানে অবস্থিত এবং কোঁন 
শুভগ্রহের যৌগ বা শুভভৃষ্টিহীন হইলে মন্দভাগ্য, অর্থাদি সম্পত্তিনাশ এবং 
অবস্থার বিশেষ হীনতা। স্চনা করে। নেপোলিয়ান বোনাঁপার্টের জন্মসময়ে লগ্ন 
হইতে দশমগৃহস্থ শনি চন্দ্র হইতে সপ্তমস্থানে অবস্থিত ছিল। তৃতীয় 
নেপোলিয়ানের জন্মসময়েও শনি দশমগৃহে এবং চন্দ্র হইতে ৯* অংশ ব্যবধানে 

অবস্থিত ছিল। এইহেতু এই সম্্রাটযুগলেরই শেষে অধঃপতন ও নির্বাসনে 
মৃত্যু হইয়াছিল, উভয়েরই জীবনের কোঁন সময়ে কারাবাস হইয়াছিল । 
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শ২ৎ কেন উক্জত 
অক্টোত্তরী দশা |ম১* 

বর্ধাদি। 
ব১ঙ 

জ্লীন্ন-ক্গাভিন্ী-সন ১২২৮ সালের হ্রা অগ্রহায়ণ মহারাজ 

মহ।তাবচাদ বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বর্দমানাধিপতি তেজশ্ন্দ্রবাহাছর 

কর্তিক ১৭৪৮ শকে দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। কিছুকাল পরে তেজশচন্্র 

বাহাছুর পরলোকগমন করেন। ১৭৬৫ শকে মহারাজ মহাতাবটাদ ত্রয়োঝিংশিতি 

বর্ষে রাজ্যাভিযিক্ত হন। ইহার শাসনগুণে ব্ধমানরাজ্যে নানাবিষয়িনী উন্নতি 

সাধিত হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারত-পাঠে মহারাজ্ব মহাতাক্টাদ পরিতৃপ্ত 

হন না। সতাসদ্ পণ্ডিত তারকনাঁথ তত্বরত্ব মহাঁশিয়কে ইনি সংস্কত মহাভারতের 
ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করেন) তাহার মুখে এই ব্যাখ্য! শুনিয়া মহারাজ 

বাহাছুর সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে অভিলাধী হন। তত্বরত্ব মহাশয়ের 

উপর এ কার্যের তত্বাবধান ভার অর্পিত হয়। তিনি অবিলম্ে ইহার জন্ পণ্ডিত 

, মণ্ডলী নিযুক্ত করেন। ১৭৬৫ সালের বৈশাখ মাঁসে অনুবাদ-কাঁধ্য আরম্ত হয়। 
এই অন্ুবাদকল্পে হস্ত-লিখিত পাঁচখানি মহাভারত পুথি সংগৃহীত হয়। 

রাঁজসভামদ্ রামতন্থ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় এই সকল পু'থির পাঠ সংশোধন করিতে 

থাকেন। তনৃষ্টেই অনুবাদ-কার্ধ্য হইতে থাকে । বু প্রথিতনামা পণ্ডিত এই 

অন্ুবাদ-কার্য্যে নিয়োজিত হন। ছুঃখের বিষয়, মহাতাবটাদ বাহাছর তাহার 

এই বিরাট সদনুষ্ঠনের পরিসমাপ্তি স্বচক্ষে দেখিয়া*যাইতে পারেন নাই । ১৮*২ 

শকের ৮ই কার্তিক ৫৯ বংসর বয়ক্রমেতিনি পরলোকগমন করেন। জী 

বিংশোত্তরী দশা । 

বুধস্ত বর্ষার্দি ১৭1০ 



৫৮৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

ভুলব পজ্রিক। বিকাল | (মহারাজ মগাতাবচাদ বাহাহর )--ই হ।র 

জন্মকালে চন্দ্র ও বু5স্পতি স্বক্ষেত্রে এবং শনি মিত্র গৃহে লাভস্থানে অবস্থিত ছিল। 

একাদিগ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে কি ফল? 19. 
কুলতুল্যঃ ঝুলশ্রেষ্ঠো! বন্ধুমান্তো। ধনী সুখী । 

ক্রমান্নপসমে। ভূপ একাদৌ স্বগৃহে স্থিতে ॥ 

ই'ছার জন্মকালে দুইটা গ্রহ স্বক্ষেত্রে। এ জন্ত ইনি কুলশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 

লাভেশবিদ্যেশধনেশ্বরানামেকোইপি চন্ত্রাৎ যদি কেন্দ্রবর্তী। 

স্বপুত্রলীভাঁধিপতিগু রুশ্চেদখগ্ড-সাত্রাজ্যপতিত্বমেতি ॥ 

ইতি বৃহৎ পারাশরী-হোরা । 
এই কুগুলীতে ধনাধিপতি বুধ, বলশালী চন্দ্রের কেন্ত্রবত্তাঁ হইয়াছে এবং 

বৃহস্পতি লাঁভাধিপতি হইয়! স্বগৃছে অবস্থিত, এইহেতু জাতকের অথগুসাঁঅ।জ্য- 

পতিলাঁভ যোগ সুচিত হইতেছে। 

ধনবভীদি-যোগঃ । | 
লগ্রদরতীববন্থুমান্ বস্থুমান্ শশাঙ্কাৎ সৌম্য গ্রহৈরপচয়োগগতৈঃ সম্তৈঃ | 
দাঁভ্যাং সমোহল্পবন্থুমাংপ্চ তদুনতায়া মন্তেষু সত্স্বপি ফলেষ্টিদরমুতৎকটেন ॥ 

জন্মকাঁলে লগ্ন বা চন্দ্র হইতে সমস্ত শুভগ্রহ উপচয়গত (৩য় ষষ্ঠ ১০ম ও 

১১শ স্থানগত ) হইলে জীতক অতিশয় ধনবান্, ছুইটা শুভগ্রহ উপচয়গত হইলে 

মধ্যমরূপ ধনবান্ ও একটা শুভগ্রহ উপচয়গত হইলে সামান্তরূপ ধনবান্ হইয়া 
থাকে। ইহার কোঠীতে লগ্ন হইতে চন্দ্র, বুধ 'ও বুহম্পতি এই তিনটা গ্রহ 

উপচয়গত । | 
দণ্ভকপুত্র-গ্রহণ যোগ। 

লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান কন্তারাঁশি বুধের ক্ষেত্র পুত্রভাব । উক্ত স্থানে শনির 

ূর্ণদৃষ্টি আছে, এই হেতু দত্তকপুত্র-গ্রহণ যৌগ স্পষ্ট স্থচিত হইতেছে । যথা 

পুত্রস্থানে বুধক্ষেত্রে মন্দক্ষেত্রেহথবা ভবে । 

মন্দমান্দিযুতে দৃষ্টে তদ। দাঃ সুতাদয়ঃ ॥ ইতি পরাশর-মং | 
মারক-বিচার--লগ্রাধিপতি শুক্র রাহুর শক্র, কিন্তু তাৎকালিক মিব্র। শত্রু 

মিত্রত্বে সম হওয়ায় মধ্যাযুর্ষোগ নিরূপিত হইল। “সন্বন্ধী মারকেশস্ত” ইত্যাদি 

নিয়ন্ক্র রাহুদশ! মারক, এইহেতু ৫৯ বর্ষে রাহুদশায় নিধন । 



মাননীয় বিচারপতি ৬রখেশচন্্র মিত্র । 
জন্মপর্রিকা--শক।বাঃ ১৭১১1১০।২৯1১।২০। 

৮১০ গ্রচণাং স্পষ্টাঃ 
৪ & ৩ র১১1০1১৫ 
৮ ৩৩ ৪৭ চঙ ২. চ২১১।১* 

বি ২8. "সক 574. ম১১1১৪।২৮ 

ভিত ভি ছি বু১১১৫৫২ 
জাতাহঃ। সন্মকুগুলা বৃঙ।২৭।৫০ 

রি ১ শু৯1২৪।৫৮ 

৯. ২৯ ২৪ | শ৭২৯|৬ 
২৪ ৫৮ ২৬ 
১০ ২ ৩০ ক বক্রী 

বু ১৬ অষ্টোভরী, দশা | 
চ-১৩।১1৬ ধর্রিরযানিত। রর 

ভ্ষীব--কাহিলী-দমদমার নিকটবন্তী বিঝুধুর গ্রামে সন ১২৪৬ 
সালের ৩০শে ফাল্তুন রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহ|র পিতা ৬রাঁমচন্দ্র মিত্র 
সদরদে ওয়।নি আদালতের উচ্চ রাজকম্মচারী ছিলেন । রমেশচন্ত্র বি্াালয়ের 

প্রতিভাশ।লী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন ; এবং চিরদিন পাঁঠানুরাগী ও অধ্য- 

বসায়শীল ছাত্র ছিলেন । তিনি ঝি, এল, পরীক্ষান্্ন উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৬২ খুষ্টবে 

হাইকোে ওকাঁলতী আরস্ত করেন। ওকাঁলতী আরন্ত করিয়া তিনি বিজ্ঞ ও 
বুদর্শা আইনজ্ঞ ব্যক্তিদ্দিগের কাধ্যপ্রণালী মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে 

লাগিলেন । এইরূপে অতি অল্পকাঁল মধ্যেই একজন স্থুবিজ্ঞ উকীল হইয়! পড়িলেন। 

তিনি আশৈশব সত্যনিঠ ছিলেন। তাহার চরিত্রে, বাক্যে ও ব্যবহারে লঘুতার 
লেশমাত্র ছিল না, অথচ তাহার স্ঘায় বিনয়ী ও মধুর-প্রক্কতির লোকও অতি 
ছুলভ। এই সকল গুণের জন্যই বিচারপতি ঘারকানাথের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ 

খুষ্টাব্দে ৩৪ বদর বয়সে তিনি হাইকোর্টের জজ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। রমেশ- 

চন্দ্র ২৫ বৎসর এই কার্য অতি সম্মানের সহিত করিরাছেন। তিনি কাহারও 

তয়ে ভীত ছইয়া, যাহ! ঠিক ধলিরা বুঝিয়াছেন, তাহা বলিতে বা করিতে ইতস্ততঃ 

করেন নাই । তিনি বড়ল'ং উর ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য থাকার কালীন অনেক 

সময়ে বড়লাটের মতের প্র“ তবার্দ করিতে ভীত হন নাই। তিনি স্বীয় ব্যয়ে 

প্র--৭৪ 

রা১০।১১।১৬ 

বিংশোত্তরী দশ! 
শ১৮ রা৮।১১।২৮ 



৫৮৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর. 

জন্মস্থান বিষ্ুপুরে দাতব্য চিকিৎসালয়, এণ্ট্ান্স স্কুল ও বাঁলিকা-বিদ্ভালয় স্থাপন 
করিয়াছেন। তিনি অনেক অসহায় বিধবা, গরিব ছাত্র এবং অন্ধ খঞ্জদ্রিগকে 

দান করিতে কুগ্ঠিত হন নাই। ১৮৯৬ সালে/ কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির 
অধিবেশন সময়ে কুগ্ন ভগ্ন দুর্বল শরীর সত্ত্বেও অভ্যর্ধম।সমিতির সভাপতিরূপে 

কাঁধ্য করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্বান্, বিনয়ী, দানশীস, সৎসাহসী, চরিত্রবান্ 
এবং ম্বদেশসেধক ছিলেন। ১৮৯৯ সালের ১৩ই জুলাই বনুমুত্ররোগে ইহার 
দেহত্যাগ ঘটে। ইনি পিতার ষঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইহার দ্বিতীপ 

অগ্রজ উমেশচন্দত্র "বিধবা-বিবাহ” নাটকের প্রণেতা এবং তৃতীন্ন অগ্রজ কেশবচন্দ্র 

স্থবিব্যাত মৃদক্গবাদক ছিলেন। 

জম্ম ভিক্াহিলাল্ল--(বিচারপতি ৬ রমেশচন্দ্র মিত্র) এই 
কুণ্ডলীতে নবমাধিপতি মঙ্গল এবং দশমাধিপতি বৃহস্পতি তৃতীয় সম্বন্ধ করিয়াছে । 

স্বয়ং লগ্রপতি ও দশযপতি গুরু স্পষ্টান্ুসারে ভাগ্যস্থ হইয়াছে । ভাগ্য. ও ধনপতি 

এক গ্রহ হওয়] শুভপ্রদ। ৪র্থও ৭ম পতি বুধ নীচাঁংশ অতিক্রম করিয়] তাঁহা- 

দের সহ সম্বন্ধ করিয়াছে। মঙ্গল ম্বনবাংশক বলযুক্ত হইদ্লা চন্দ্রকে দেখিতেছে, 

এজন্য বিশিষ্ট সন্ত্রম-যোগ সচিত হইয়াছে, যথা ১ 
ভ্রিকোণাধিপয়োর্মধ্যে স্ন্ধ! যেন কেনচিৎ। 
কেন্দ্রনাথস্ত বলিনে! ভবেদ যদ্ধি স্ুযোগকৃৎ॥ 
কেন্দ্রত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকো। 
অন্তত্রিকোণাপতিনা সবন্ধে। যদি কিং পরম্ ॥ 

ইতি বৃহৎ পারাশরী হোর!। 

চজ্জ্.গুরু-কাব্য।নাং মধ্যে যং কেন্দ্রনাথকঃ। 

স ছৃষ্টোইপি কোণেশসন্বন্ধী রাজ্যদায়কঃ ॥ 

এই কুগুলীতে কেন্দ্রপতি বুধ, কোণপতি মঙ্গলের সহিত চতুর্থ সন্বন্ধ করিয়! 
র/জযোগকারী হইয়াছে। ূ 

চরে শুভে দানপবিভ্রহস্তং চরঘয়ে টব জগদ্বশীত্বং | 

চরত্রয়ে সর্ববজনন্ত মান্তশ্চতুশ্চরে সৌম্যঃ কুবেরতুল্যঃ | 
ইতি বৃহজ্জাতকচন্দ্রিকায়াম্। 

ইহার জন্মকালীন হুইটী শুভগ্রহ বৃহস্পতি ও শুক্র চররাশিতে অবস্থান 
করায় এই যৌগ ঘটিয়াছে। 



জর্ঘপত্রিকা-বিচার | ৫৮৭ 

চন্দ্রপ্রভা যোগ ;-- 

পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহেচ কেন্দ্রে চন্ত্রপ্রভাষোগ ইহ প্রণীতঃ। 
রাজাধিরাজো গুণবান্ বিলাসী গঙ্গ'জলে মুঞ্চতি জীবনঞ্চ ॥ 

চন্্রান্দশমে ত্রিগ্রহযোগফলম্ ১. 

রবিভৌমচন্রপুতরাশচন্দরাদদশমে স্থিতা নরং ধন্যমূ 
জনয়ত্যুত্তম-পুরুষং নরপতিসমং সর্বজনপূজাম্ ॥ 

লগ্ন হইতে দ্বিতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান _বিদ্ধাস্থচক, এবং লগ্ন ও চন্দ্র হইতে 
পঞ্চম স্থান- সন্তানস্চক । চতুর্থাধিপতি বুধ নীচাংশ অতিক্রম করিয়৷ লগ্নে 
অবস্থিত এবং ক্ফুটামথল|রে বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট। পঞ্চমাঁধিপতি চন্দ্র চতুর্থভীবগত 
হইয়া বিগ্াকারক বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট; ছিতীয়াধিপতি মঙ্গল লগ্রগত, 
দ্বিতীয় ও পঞ্চমভাব হইতে কেন্দ্রে শুভগ্রহ অবস্থিত, এইহেতু ইনি সদ্িষ্ভাশালী। 
পঞ্চমাধিপতি চন্্র চতুর্থ ভাবস্থ হইয়া বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদষ্ট এবং পঞ্চমাধিপতির 
অবস্থিতি স্থান হইতে পঞ্চমে বৃহস্পতি অবস্থিত, এইহেতু ইনি সংপুক্রবান্। 

লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানে পাপগ্রহ না থাকায়, তৃতীয়াধিপতি বলবাঁন্ হওয়ায় 
এবং মঙ্গল লগ্রগত হইয়া বলবান্ হওরায় ইনি অতি সৎসাহসী ছিলেন। 

রবি ও চন্দ্র রাজীর কারক। ইহার জন্মকালীন এই দুইটা গ্রহ কেন্দ্রগত 
হইয়! বসবান্ হওয়ান্ন ইনি বিশিষ্ট রাজসম্মান লাঁভ করিয়াছিলেন। 

লগ্ন হইতে নবমস্থানে--ভাগা, ধর্মানুষ্ঠ।ন প্রভৃতি অনুমিত হয়। এই 
কুগুলীতে বৃহস্পতি স্ফুটানুপারে ধর্মভাবগত এবং শনি কর্ণস্থ। ধর্্মাধিপতি 
' মঙ্গল লগ্নগত এবং চন্দ্র পাপযোগরহ্িত হইয়া বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হওয়ায় 
ইহার ধর্মসাঁধনে একান্ত অনুরাগ স্থচিত হইতেছে। 

তীর্ঘমৃত্যু-যোগঃ,- র 
কেন্দ্রগৌ গুরুতুক্রোতু মৃত্যো দৃষ্টে শুভগ্রহে। 
চরেইষ্টমে গুরৌযুক্তে স্রিমতে জাহবীজলে ॥ 

মারক-বিচার--লগ্রাধিপতি বুহস্পতি রবির মিত্র, কিন্তু তাঁথক।লিক শত্রু; 

এইহেতু শক্র মিত্রত্বে সম হওয়ায় মধ্যাযুঃ | 

“মরণং মাঁরকন্ত দশায়াং প্রবদেত নুধী£” 

ইতাঁদি নিয়মে সপ্তমাধিপতি বুধের দশ! মারক।* শনি একাদশ ও দ্বাদশা- 
ধিপতি, এইছেতৃবুধের দশায় শনির অন্তরে ** বর্ষে নিধন । 
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জ্কীল-ক্কাহিন। ইনি ব্রাঙ্গধর্ম্ে বিখ্যাত নেতা । কেশকচন্দ্ 
১৮৩৮ খুষ্টান্দের ১৯শে নবেম্বর কলিকাত৷ নগরে জন্মগ্রহণ করেন । ইহখর পিতা 

প্যারীমোহন দেন টবৈষ্ুব মতাঁবলম্বী হিন্দু ছিলেন । কেশব পাঠশালা শিক্ষা আরম্ত 
করিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহীর বিবাহ হয়। 

বাল্যকাল হইতেই কেশবের মন ধর্মপিপাস্থ ছিল। নয় দশ বৎসর 

বয়ংক্রমকালে ইনি তিলক কাটিয়া, সর্ধাঙ্গে হরিনীমের ছাপ দিয়া মুদঙ্গের সঙ্গে 
হরি সঙ্গীর্তন করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সৃহিত হিন্দুংধ্মশান্ত, বাইবেল প্রস্তুতি 

অন্ত ধন্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া! ইনি ধরন্ধরচিস্তায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে 

রাজনারায়ণ বস্থুর বক্তৃতা নামক একখানি ব্রাঙ্ষ পুস্তক পড়িয়া ইনি ত্রাঙ্ম- 
ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে ইনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ইহার 

ছুই বৎসর পরে ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০২ টাক! বেতনে নিযুক্ত হন, ক্রমে 

ইহার ৫০২ টাঁকা পর্য্যন্ত বেতন হয়। অনন্তমনে ধর্মচিন্তা করিবার নিমিত্ত 
ইনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কাধ্য পরিত্যাগ করেন। 

- অতঃপর প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে ব্রাঙ্গধর্ম্নের অনুশীলন করিতে লাগিলেন । ক্রমে 

ক্রমে ইনি আ।দ ব্রাক্ষপনাজের নেতা মহধি দ্েবেন্জনাথ ঠাকুরের বিশেষ গ্রিয়পাক্র 

হইালেম। ১৮৬২ কুটাবে ইনি জআীীদমাজের আচার গঞ্জ আররতহিষ্ক উরি 
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ক্রমশঃ আদি ব্রাঙ্ষদমাজের একরূপ সর্কেসর্বা হইস্া উঠিলেন। ৯৮৬৫ খুষ্টাবে 

কেশব আদি সমাজ পরিতাঁগ করিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টানদের ২২শে আগষ্ট ভারতবর্ষীয় 

বাহ্মসমাঁজ স্থাপন করেন। ১৮৭০ খুষ্টান্দে কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে গমন করেন। 

সেখাক্্যং মহারাণী ইহাকে আপনার প্রাস|দে নিমন্ত্রণ করিয়া, স্বাক্ষরিত 

ফটো! প্রদানপূর্বক সম্মনিত করেন। ১৮৭৭ খুষ্টাব্ষে কেশব “নববিধান” 

নাম দিয়া এক অভিনব ধর্মমত প্রচার কগিলেন। ১৮৬৪ খুষ্টান্দের ৮ই 

আন্মুয়ারী বহুমূত্র রোগে কেশবচন্দ্র দেহত্যাগ করেন । 
ভজ্ল্ব পভ্িকা-িল্গাস--(৬কেশবচন্দ্র সেন, ব্রা্মদমাজ কলিকাতা )। 

এই কুণ্ডলীতে লগ্জ ও দশমপতি পরস্পর মুখ্যসন্বন্ধ করিঘীছে এবং ৩য়, ৮ম ও 
১১শ পতি পরম্পর সন্বন্ধ করিয়। পরে কেন্দ্রীধিপতি রবি ও শুক্রের সন্বন্ধী 

হইয়াছে, এইহেতু বিশিষ্ট সন্্রম-যোগ সুচিত হইয়াছে । যথা ;-- 

জন্মলগ্নেশ্বরঃ খেটো৷ দশমে দশমেশ্বরঃ | লগ্নে বিখ্যাতকীন্তিশ্চ বিজয়ী চ ধরাধিপঃ ॥ 

আয়ন্ত্রিযষ্ঠলাভেশসন্বন্ধী চ যো গ্রহঃ। পুনস্তাদুশঃ কেব্দ্রশসন্বন্ধী স তু রাজ্যদঃ ॥ 

আয়ুন্ত্রষঠল।ভেশঃ স এব যদি কেন্দ্রপঃ ৷ দোযযুক্তোহপায়ং রাজ্যং দত্তে সম্বন্ধিতস্ততঃ 
ইতি পারাশরীয় সুষ্ঠে।কশতকে । 

চেৎ কণ্টকে গণফরে খচরাঃ সমস্তা;ঃ। শ্তাদিকবাল ইতি রাজ্াস্থখগ্রাপ্তিহেতুঃ ॥ 

ইতি নীলকগ্ঠোক্ত তাঁজকে। 
যদি জন্মকাঁলীন কেন্দ্রে ও প্ণক্রে (২য়, ৫ম, ৮ম ও ১১শ স্থানে? সমস্ত 

গ্রহ অবস্থিতি করে, তবে ইক্বাল-যোগ হয়। এই যোগে জাতব্যক্তি বিশেষ 

সম্তরমশীলী ও সুখী হয়। * 
সন্াস-যোগঃ। 

গ্রহশ্চতুভিঃ সহিতে তদীশে ভ্রিকোণগৈঃ কেন্দ্রগটতস্ত মুক্তঃ। 
চতুর্হৈঃ কেন্দ্রগতৈঃ প্রবজ্যামাপোতি কিতা মুনীনদরৈঃ ॥ 

খষিগণ বলয়াছেন যে, দশমাধিপতি চারিটা গ্রহের সহিত কেন্দ্রে অথবা 

ত্রিকোণে অবস্থান করিলে জাতক মুক্তিলাঁভ করে এবং চ|রিটী গ্রহ কেন্ত্রে 
অবস্থান করিলে জাতক সন্ন্যাসধন্্ম অবলম্বন করে। 

ইহার জন্মকালীন দণমাঁধিপতি চাটা গ্রতের সি কোন্দ্রে অবস্থিত, 
এইঠেতু উনি সংসারে থাকিয়াঁও পরঘখে।শী,ছিলেন এবং যোগী হইয়াও অতিশয় 
ইলদ সত রাজিফ্লিতর প্ঠানন 
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জ্শীবল-সহিন্ী_মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে 

সন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 

বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঠাকুরদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মাতার নাম ভগবতী দেবী। ১২৩৬ সালের ২*খে জ্যৈষ্ঠ ঈশ্বরচন্ত্র সংস্কৃত 
কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভণ্তি হন। ২০ বমর বয়ঃক্রমকাঁলে বিষ্ভাসাগর 

মহাঁশয় কলেজের পাঠ সমাপন করেন । তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, শ্বৃতি, 

অলঙ্কার প্রভৃতি সর্বশ্রেণীতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উচ্চবুত্তি প্রাপ্ত 

হয়েন এবং কলেজ হইতে বিষ্ভাসাগর উপাধি লাভ করেন। পাঠ সমাপ্তির পর 

বিষ্ভাসাগর মহাশয় পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম বিদ্যালয়ের প্রধান 

পণ্ডিতের কন্মন গ্রহণ করেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ তীহার কার্যকলাপে সন্ত 

হইয়া! তাহাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং মফ£মঘলে বাঙ্গাল। ও ইংরেজী 
বিষ্ভালয়সমূহের আিষ্ট্যান্ট ইন্স্পেক্টরের পদ প্রদান করেন। এই উভয়বিধ 
কর্মে তিনি পাঁচ শত টাঁকা বেতন পাইতে লাঁগিলেন। কিছুকাল পরে ডিরেক্টর 

গর্ডন ইয়ং সাহেবের সহিত মনোবিবাদবশতঃ তিনি সরকারী চাঁকরী পরিত্যাগ 

করিয়া বিখ্য।ত মে্রপলিটন কলেজ স্থাপন করেন। বিধবা-বিবাহের আইন-_. 

বিদ্ভীসাগর মভীশয়ের এক বিখা।ত কীন্ঠি। তাহারই একান্ত যত্, পরিশ্রম 
৭ অধ'বসায়ের ফলে সন ১২৩৬ সালের *২ই শ্রাবণ আইন পাশ. হইল | 
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বিগ্কাসাগর--দয়ার সাগর | বহু খণপ্রন্ত ব্যক্তিকে তিনি খণমুক্ত করিয়াছেন। 

কন্তাদায়গ্রস্তকে তিনি কন্তাদায় হইতে মুক্ত করিম্াছেন। অনেক দরিদ্র 
ব্যক্তিকে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে অব্নবন্থাদি প্রদান ক্রিয়াছেন। হুর্ভিক্ষের 

সময়ে অননসর বসাইয়া শত শত আতুরের অন্ত অন্রদানের বাবস্থা করিয়াছেন। 

বলিতে কি, বিগ্তাসাগরের তুল্য সদাশয়, পরোপকারী লোক আজ পর্য্য্ত 
বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ । 

বঙ্গভাষা--তীহার নিকট চিরখণী। ইনিই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল 
ভাষায় বাঙ্গাল! গ্রস্থ রচনা করেন। তাহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। 

১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি ২ট। ১৮ মিনিটের সময় বিদ্বাসাগর 

মহাঁশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। 

ভজ্ল্বসপভ্রিক্া-নিঙগাল্-পেণ্িত ৬ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্ভাসাগর)। বিস্তাসাগর 

মহাঁশয়ের জন্মকালীন রবি, বুধ, শনি, রাহু ও কেতু এই পাঁচটা গ্রহ কেন্দ্রস্থানে, 
বুধ স্বক্ষেত্রে এবং চন্দ্র ও বুধগ্রহ তুঙ্গস্থানে ছিল। সাগান্তরূপ বুধাদ্িত্য যোগও 
ছিল। 

নবম ও দশমপতি যোগ ;-- 

ভাঁগ্যরাজ্যেশ্বরৌ ভাগ্যে রাজ্যে বান্তো ন্তরাঁশিগৌ । 

জাতৌ স্ব স্ব গৃহে যাতো যোগোহয়ং প্রবলঃ স্ব তঃ॥ 

ইতি বৃহৎ পারাঁশরী-হোরায়াম্। 

নিশার্ধাচ্চ দিনার্ধাচ্চ পরং সার্ধদ্বিনাঁড়িকা। 
শুভাতদ্রদ্ভবো৷ রাজ! ধনী বা তৎনমোহপি বা ॥ 

শুক্রাচ্চন্দ্রে ততঃ শুক্রে তৃতীয়ে বাঁহনার্থবান্। 

যদি কেন্দ্রে তিকোণে বা নিবসেতান্তমোগ্রহো। 
নাঁথেনান্ত তরেণাপি সন্বন্ধাদ যৌগকারকো ॥ 

উপদেশ-_মলিনলক্ষণখল । “কলোৌ পাপফলং পুর্ণং শুভোখং পাদতো! ভবে” 
অর্থাৎ কলিতে শুভগ্রহের ফল চতুর্থাংশ মাত্র, পাপগ্রহ ফল পূর্ণ হইবে। 

শনি, মঙ্গল, রবি ও রাছ যোগকারক ব| যোগকারক নম্বন্ধী হই! বলবান্ ও 
পাঁপাধিপ হইলে মলিন লক্ষণ খল কছে। 



৫৯২ জ্যোতিষ-প্রভাকর | 

একাপি গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে হিফন £ 
কুলতুল্যঃ কুলশ্রেন্টো বন্ধুমন্তো ধনী লুখী | 

ক্রমান্ুপসমো ভুপ একা দে স্বগৃহে স্থিত্তে 
বি্বাসাগর মহ।খদ়ের একটী গ্রহ স্বক্ষেত্রে । এইজন্য তিনি কুলোচিত 

তেজম্বী ছিলেন। 

তুঙ্গগ্ড কেন্দ্রন্থ বুধের ফল 
ম্বোচ্চর।শিগ তশ্চাক্জী কেন্দ্রকোণনমন্থিত€ | 

বি্য।বাহন-মম্পত্তিং করোতি বিপুলং ধনম্ ॥ 

তুঙ্গগত চন্দ্রের ফল। 
শ্থিরগতিং স্থমতিং কমনীয়তীং কুশলতাং হি নৃণাযুপভোগতাম্। 

বুষগতো হিমগুভূশিমাদিশেৎ সুক্কতিতঃ কৃতিভশ্চ সুখানি চ ॥ 

ইই।র জন্মকাঁলে কন্তার/শিতে বুধ এবং বৃগ রাশিতে চন্দ্র ছিল। 

ধনবভা'দি যোগ । 
লগ্রাদ্বতীব বন্গুমান্ বন্থযমান্ শশাঞ্কাৎ 

সৌম্যগ্রহৈকপচয়পগতৈঃ সমস্তৈ2 | 

দ্মভ্যাং সমোহলপবন্গুমাং্চ তদৃনতয়। 

মন্যেবু স্বৎমপিকলেঘিদনুৎ্কটেন ॥ 

বিনয়ারি গুণ ও ধনযোগ । 
অধমসমববিষ্ঠান্তর্ককেন্দ্রাদিসংস্থে | 

শশিনি বিনদ্বিভ্ত-জ্ঞান-ধী-নৈপুণ্য।নি ॥ 

অহনি নিশি চন্দ্রে স্বাধিমিত্রাশকে বা । 

সুরগুরুসিতণৃষ্টে বিভ্তবান্ স্তাৎ স্থখী চ॥ 
ইতি দীপিকারাং। 

বিদ্কাসাগর মহাশয়ের কো্ঠীতে চন্দ্র রবির আপোক্লিম-গত ) এইহেতু ইহার 
বিনয়াদি উৎকৃষ্ট রূপ ছিল। 

লগ্রাৎ কর্্মণি তুর্য্যে চ যদি স্থ্যঃ পাঁপখেটকাঃ | 
স্বধন্দে নিরতাং তশ্ত জায়তে চঞ্চল! মতিঃ ॥ 

ইতি জাতকাঁলঙ্কার টাকায়াং। 
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অর্থাৎ জন্মলগ্নের চতুথ ও দশমস্থানে পাঁপগ্রহ থাঁকিলে মান-বর স্বধরঙ্থে 

চঞ্চলামতি হয়। 
কামাতুরশ্চিত্তহ্ইঙ্গনান!ং শ্তাৎ সাধুমিত্রঃ স্থতরাং পবিভ্রঃ। 
প্রসমৃত্িশ্চ নরো বৃযস্থে শীতছ্যতৌ ভূমিস্থতেন দৃষ্টে ॥ 

ইতি ঢুণ্চিরাজ। 
অর্থাৎ জন্মকাঁলে বুষরাশিশ্থ চন্দ্রের উপর মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে, জাত মনুষ্য 

ক।মাতুর, কামিনীমনোরঞ্জন, সঙ্জনবন্ধু, অত্যন্ত পবিত্র এবং প্রসন্নমুণ্তি হয়। 

কন্যারাশিস্থ বুধের ফল। ঢুণ্িবাজীয়জাতকাভরণে-_ 
স্থবচনানুরতশ্চতুরো৷ নরো৷ লিখনকর্্মপরোহি বরোন্নতিঃ। 
শশিলুতে যুবতো৷ চ গতে সুখী সুনয়নানয়নাঞ্চলচেষ্টতৈঃ ॥ 

জন্মকালে কন্তারাশিতে বুধ থ|কিলে, জাত মানব সঘক্তা, চতুর, সুন্দর 

লেখক, উন্নতিখান্ এবং সুন্দরী রমণীর নয়নাঞ্চল চেষ্টাদি দ্বারা সুখী হয় ॥ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকালে কন্ঠারাঁশিতে বুধ আছে। 

ব্যয়েশে তদ্রিপফগতে তত্র দৃষ্টে শুভৈগ্রহহৈহ। 
দ[নবীরে ভবেন্লিত্যং সাধুকর্খন্থ মানবঃ ॥ 

ইতি শস্তুহোরা প্রকাশে । 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লগ্নের দ্বাদশাধিপতি মঙ্গল একাদশস্থানে আছে এবং 

এ ছাদশস্থানে বৃহস্পতি ও চন্দ্রের দৃষ্টি আছে; এইহেতু ইনি একজন প্রসিদ্ধ 

বদান্ত ছিলেন। 

মারক-বিচার--লগ্রাধিপতি বুহস্পতি রবির মিত্র, কিন্তু তাঁৎকালিক শবক্র 

হওদায় শক্রমিত্রত্বে সম হইল। “সমে মধ্যায়ুরুচাতে” ইতি । ৪* বর্ষের পর 

৮০ বর্ষ প্র্্যন্ত মধ্যাযুঃ। যোগ। এখানে শনি মারকেশ রাহছযুক্ত,। আর 

“পঞ্চম্যারদশা মৃত্যুঃ দগ্য।ৎ যঠী গুরোর্দিশ। । শনেশ্ততুর্থী মৃত্যুঃ স্যান্দশ[রাহোশ্চ 

সপুমী 1” লগ্নচক্দ্রিকাঁর নিয়মমতে চতুর্থস্থানস্থ শনি মাঁরক ; এজন্য শনি- 

দশায় রাহুর মারকান্তদিশা হইয়াছে । প্রাহুশ্চেদথবা কেতু ধনে কাম্যে” 

ইত্যাদি নিয়মে রাহ দ্বিতীয়েশযুক্ত এবং সপ্তমপতির সপ্তমে অবস্থিত, এই 

কারণে প্রবল মারক | অষ্টেত্তরীমতে লগ্ন ও চন্দ্রের নিধনাধিপ দশান্তাশা 
হইয়াছিল। 

প্র-”৭৫ 
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ভ্ীবল-কাহিলী- মহাঁমহোপাধ্যা় চন্্রকান্ত তর্কালদ্দার ১২৪৩ 

সালের ১৯শে কার্ঠিক ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রামে জন্মগুহণ 

করেন। ইহার পিতা বাধাকান্ত তর্কবাঁগীশ মর়মনমিংভ জেলার একজন প্রসিদ্ধ 

অধ্যাপক ছিলেন । চন্দ্রকান্তের গ্রথম শিক্ষা পিতার নিকট হইসছিল। অনন্তর 

পিতার মৃত্যুর পর ইনি নবদীপ নিবাসী ৬ ব্রজনাথ বিষ্ঠা ও হরিদাস শিরো- 

মণির নিকট স্মৃতি, ভ্রীনন্দন তর্কবাগীশের নিকট ন্যার এবং কাঁশীন।থ শান্্রীর 

নিকট বেদান্ত শাস্্ অধ্যরন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাহাকে তর্কালগ্কার 

উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর ইনি দেশে প্রত্যাগমন করি চতুষ্পাঠী স্থাপন 

পূর্বক বছ সংখাক ছাত্রকে অন্নদান 'ও বিগ্তাদান করেন। অনন্তর ১৮৮৩ খুষ্টা- 

বের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও দর্শন শাস্সের 

অধ্যাপক স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি কলিকাতায় আইসেন। গভর্ণমেপ্ট 

ইহার কাধ্যদর্শনে সন্থ্ট হইদ্া ১৮৯৭ গ্রীষ্টান্দে ইঠাঁকে মহামহোপাধ্যায় 

উপাধি গ্রদন করেন। ১৮৯৭ শ্রষ্টান্ধে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ 

হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বেদান্ত শান্ের উন্নতিকলে শ্রীযুক্ত 

শ্রীগেপাল বনুম্লিক কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাক! 

গদান করেন। ৩দনুসারে কর্তৃপঙ্গগণ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও বক্তত! 

জ্ঞাত আপা 
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করিবার জন্ত পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করেন। প্রীর্থীদিগের মধ্যে তর্কালঙ্কার 
মহাশয় সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়৷ বিবেচিত হইলে ইনি এ পদ পান। এীঁপদে 

থাকিয়! ইনি প্রায় পঁচিশ ভাঁজাগ টকা উপার্জন করিয়াছেন। তর্কাঁলঙ্কার 

মহশিয় অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিরাছেন। 

জল্বলভিক। লিলা (মহামহোপাধ্যায় ৬চন্ত্রকান্ত তর্কীলঙ্কার )। 

ইইরি জন্মকাঁলীন রবি নীচাঁংশ অতিক্রম করায় এবং লগ্রপতি মঙ্গল অন্ত 

পাপগ্রহের যৌগরহিত হইয়া, নবমপতি বৃহস্পতির সহিত সহাবস্থান করিয়া কেন্দ্র 
গত হওয়ায় বিশিষ্ট সন্রম-যোগ সুচিত হইয়াছে । যথ1)_- 

ত্রিকোণাধিপযোর্ধ্যে সন্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 
কেন্দ্রনাথদ্য বলিনো৷ ভবেদ্ যদ্দি সুযৌগকৃৎ ॥ 
যত্র তত্র স্থিতো৷ ভৌমে৷ গুরুণাপি সমন্থিতঃ। 
তত্রোচ্চং ফলনাপ্রোতি স্যাহ্চ্ছে ত্রিগুণং ফলম্॥ 

পঞ্চমপতি রবি নীচাংশ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ও যষ্ঠপতি বুধের সহিত 
সহাবস্থান সম্বন্ধ করিয়। তাহ(দের সম্মিলিত বল কেন্দ্রপতি শনিকে অর্পণ করায় 

রাঁজযে|গকারী হইয়াছে যথা )-_-লথু পারাশরী। 
আয়ুস্ত্িষ্টলাভেশসন্বন্ধী খলু যো গ্রহঃ ॥ 
পুনস্তাদৃঃ কেন্দ্রেশসন্বন্ধী স তু রাজাদঃ ॥ 
যদি কেন্দ্রে ব্রিকোণে বা নিবসেভাস্তমোগ্রহো। 
নাথেনান্ততরেণ|পি সম্বন্ধাদ যৌগকারকো ॥ 

নীচং গতো জন্মনি যো গ্রহঃ স্যাত্তদ্।শিনাথেহপি তদুচ্চনাথঃ | 
ন চন্দ্রপগ্রদ যদি কেন্্রবত্তী রাজ। ভবেদ্ধশ্মিক-চক্রুবর্তী ॥ 
পুণ্য ধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্দ্রে চক্্প্রভা-যোগ ইহ প্রণীতঃ। 
রাঁজাধিরাজে। গুণবাঁন্ বিলাসী গঙ্গ'জলে মুঞ্ধতি জীবনঞ্চ ॥ 

ইহীর জন্মকাঁলীন বৃহস্পতি উচ্চরাঁশিগত ও কেন্দ্রী, সুতরাং বিশেষ বলশালী। 
“গুরৌ- ন্যায়, দর্শন, অলঙ্কার, বেদান্ত প্রভৃতি শান্ত্রপরতা এবং বুধে__ভিষক 
জ্যোভিষ-কাঁব্যশিন্লৈ দেখ্যৈশ্চ ) শুক্রে-কাঁব্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রপরতা” প্রতৃতি 

নিয়মে বুধ 'ও শুক্র মুখ্যসম্বন্ধ করতঃ বলবান্ হইরা জাঁতককে সুলেখক করিগাছে। 

পত্বীহানিযোগাঁঃ_-লগ্নে বায়ে চ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে | 
কন্ঠ। হরতি ভর্ত।রং ভর্তা ভার্্যাং হনিষ্যতি ॥ 
চন্ত্র(দিলগ্রাচ্চ খলা কলত্রে £ন্াঃ কগত্রং বলযোগতাস্ত। 



মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিষ্তাভূষণ 
প্রিন্দিপ্যাল সংস্কত কলে, কলিকাতা । 

শকাঁবাঃ ১৭৯২।৩।১৪।৩৮।২০ 

হল রহ টা 
৮ 

জ্বীবন-ক্ষাহিলী--১২৭৭ সালের ১৫ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ 

করেন। নবদ্বীপ ইহার বাঁসস্থান। পিতার নাম পীতান্বর বিদ্যাবাগীশ। 
ইহারা সরযূপারী গ্রহবিপ্রবংশীয়। ইনি ১৪ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উভীর্ণ হইয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও ৫২ টাঁকা করিয়া 

বৃত্তি পাঁন। পরে যথাক্রমে “এম এ” পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী 

নতায় সংস্কৃত পরীক্ষ। দিয় “বিগ্ভাভূষণ উপ|ধি লীভ করেন। ১৮৯৭ খুঃ ইনি 

বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট কর্তৃক তিব্বতীয় অন্নুবাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া রায় শরচ্চনত 

দাস বাহাছবরের সহিত তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের ভার 

গ্রহণ করেন। ১৯০০ খুষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত 
হন। ১৯১ খুঃ পাঁলিভাষাঁয় পরীক্ষা! দিয়। ইনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। তিব্বতীয় ও জন্দণ ভাষাতেও ইহার সবিশেষ ঝুৎপত্তি আছে। 

১৯০২ খুঃ মার্চ মাসে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ভন্যতম সংস্কৃত অধ্যাপকের 

পদ্দে নিযুক্ত হন। ইহার প্রণীত “আত্মতত্বপ্রকাশ” গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । ১৮৯৩ খুষ্টাব্ষে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধাঁপকের 

পদে নিযুক্ত হইয়! তথায় ৪ ব্সর কার্য করিয়াছিলেন 



জন্মপত্রিক1-বিচাঁর । ৫৯৭ 

জুল পভ্রিকা-ন্িাল্র- মেহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যা ভূষণ) 
এই কুগুলীতে চতুর্থ ও নবমপতি শুক্র, দশমপতি মঙ্গলের সহিত ত্রিকোণে 
সহাবস্থান সম্বন্ধ করিয়াছে এবং তুঙ্গী কোণস্থ রাঁহু, কেন্দ্রপতি মঙ্গল ও শুক্রের 

সহিত সন্বন্ধ করিয়াছে, এইহেতু বিশিষ্ট মন্ত্রমযোগ হচিত হইয়াছে) যথা 

ত্রিকোণাধিপয়োন্দধ্যে সম্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 
কেন্দ্রনাথন্ত বলিনৌ ভবেদ যদি স্থযোগকৃৎ ॥ 
যদি কেন্দ্রে ত্রিকোণে বা নিবসেতাং তমোগ্হৌ । 

_ নাথেনান্ততরেনাঁপি সন্বন্ধাঁৎৎ যোগকাঁরকো ॥ ৃ্ 
ইতি বুহৎ পারাশরী। 

যদ। চ সৌরিঃ স্থুররাজমন্ত্রী পরম্পরং পণ্তাতি পুর্নৃষট্যা। 
তদা সমগ্রাং বন্থুধামুপৈতি কিং বাঁধমেনান্ত গুণেন কিংবা ॥ 

ইহার জন্মকালীন বৃহস্পতি 9 শনি পরম্পর পরস্পরকে পুর্ণদষ্টিতে অবলোকন 
করিতেছে, এইহেতু ইহার বশঃ চতুদ্দিকে বিস্তৃত 

জোতিঘশাস্জে উক্ত হইয়|ছে রৰি রাজার কারক | রখি উপচয়গত হই 

বলবান্ হইলে জাঁতক বিশিষ্ট রাজসম্মাণী হয়। রবি লগ্ন হইতে যষ্ঠে মিত্রগুহে 

মিত্রযুক্ত হইয়া অবস্থ(ন করায় জাঙককে বিশিষ্ট রাজসন্ম(নী করিয়াছে । 
লাভেশ-বিদ্বেশধনেশ্বর।ণামেকে পি চন্দ্রাৎ যদি কেন্দ্রবত্তী | 
স্ব-পুত্র-লাভাধিপতি গু“রুশ্চেদখগুসাআ্রাজ্যপতিত্বমেতি ॥ 
১ন্্রঃ কবিং কবিশ্চন্দ্রং পণ্ঠত্যপি তৃতীয়গঃ | 
শুক্রাচ্চন্দ্রে ততঃ শুক্রে ততীয়ে বাহনার্থবান্॥। /%৮ 

হহর জন্মকালীন শুক্রের তৃতীয়ে চক্র অবস্থিত হওয়ার বাঁভনার৫-ঘোগ হইয়।ছে। 

দপুধ-ভিষক্-জ্যোতিম-কাঁব্যশিল্লৈঃ লেখ্যেশ্চ।  শুক্রে-কাব্য বিজ্ঞান 

শান্্পরতা” ইত্যাদি নিয়মে নবাংশ কুগ্ডলীতে বুধ ও শুক্র একরাশিস্থ হইয়া 

বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হওয়ার জাতককে স্ুলেখক করিয়াছে। 

লগ্র হইতে হয়ঃ ৪র্থ ও পঞ্চমঙ্থান বিগ্ভাঙ্চক। ইহার জন্মকাঁলীন 

বিষ্ভাকারক বৃহস্পতি ( দ্বিতীয়াধিপতি ) চতু্থস্থ; গঞ্চমে তুঙ্গী রা এবং শুভ 

ভাবপতি মঙ্গল ও শুক্র পঞ্চমাধিপতি উঃ বুধ যষ্ঠে রবিধুক্ত; এইহেতু 
ইহার বিশিষ্ট বিদ্ভালাভ হচিত হইতেছে । পঞ্চনস্থানে বহু গ্রহ অবস্থান কার 

হহাকে বহুবিধ ভাষায় বাৎপর করিয়াছে । 
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ভ্টীহল্-্লাহিন্নী-অন ১২৪৫ সালের ১৩হ আঁব।ঢ তারিখে ২৪ 

পরগণার অন্তর্গত কাটালগ।ড়। গ্রামে বাঞ্গমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । বঙ্কিমচন্দ্রের 

পিতা যাঁদনচন্দ্র চট্টোপাধ্যার লট হাঁডিগ্জের এময়ে ডেপুটা কাপেক্টার ছিলেন। 

যাদবচন্দ্রের চারি পুভ্র। প্রথম গ্রামাঁচঃণ, দ্বিতীর সঙ্গীবচন্দ্র, তৃতীর বঞ্ষিমচন্দ্র 

এবং চতুর্থ পুর্ণচন্দ্র ) 

বালাকালেই বদিমের গ্রতিভর পরিচর পাওয়া গিয়াছিল। পঞ্চম বর্ষ 

বয়ংক্রমকালে এক দিনেই উ|চার ব্ণজ্ঞান হইয়ছিল ) প্রতি বৎসর ছুইবর 

শ্রেণী পরিবর্তন করিয়া, তিনি পণেঙ্দার সখ্য সব্দোচ্চহ।ন অধিকার করিতেন। 

১৮৫১ সালে বঙ্কিম্ন্্র হুগলী কলেজে ভঙ্তি হন।। এই কলেজ হইডে সিনিয়র 

স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 

১১ বৎসর বয়বে বঙ্ষিমচন্দ্রের বিবাহ হইয়।ছিল। ৮৯ বৎসরের পর 

তাহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে । ১৯২* বৎসর বয়সে তিনি পুনরায় দার-পরিগ্রহ 

করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বি, উনউরাগল প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়। ২৯ বৎসর 

বয়সে ডেপুটা হন । ডেপুটাপদে নিযুক্ত হইয়া বহ্কিমচন্দ্র “ছুর্গেশনন্দিনী” “বিষবুক্গ” 

"দ্রেবীচৌধুরাণী” এ রে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। বান্িমচন্ত্র যেমন 

দা এতিভা-দম্পন্ন) তেমন অসামান্ত ব্বদেশ-প্রেমিক । ইহার রচিত 

অধিকাংশ গ্রষ্থে ইহার হদঘ়ের সেই উদার স্বদেশ-প্রেমিকতার উচ্্বাস 
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স্ুপরিস্ফুট, শেষ জীবনে ইনি ধর্গ্রন্থালোতন।য় বিশেষ মনোনিবেশ করেন, 

শ্রীমদ্তগব্দগীতাঁর স্ুবিস্তত টীকা আরম্ভ করিয়।ছিপেন, ওর্থ অধ্যায় পর্যাত্ত 

গ্রকাঁশিত করির! আঁর শেষ করিতে পারেন নাই । ইইার “কৃষ্টরিত্র” ও প্ধন্মতত্ব 

বঙ্গন।হিত্যে অমূল্য গ্রন্থ । বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার গৌরবন্বরূগ | ইনিই বে আধুনিক 

বঙ্গীয় উপন্যাসলেখকদিগের আদর্শস্বরূপ, দে বিষন্সে সন্দেহ নাই। রাঁজ- 
নরকারে তাহার বিশেষ সুখাতি ছিল। বঞ্চিম বাবুর পুর হর নাই। তীহাঁর 

দুইটা কন্তা মাত্র। ১৩০০ সালের ২৬শে টৈত্র অপরীহ্ ৩ট। ২৩ মিনিটের 

সময় বন্ুদুত্রসনিত জর ও বিস্ফোটক ধোগে বঞ্চিমচন্জ্র ইহলোক তাগ করেন। 

জ্ল্মসভ্িক লিচু !ল। (স্বগীয় বন্ধিমচন্র চট্টোপাধ্যায় )। 

ইহার নবনণতি বুধ ও দশখধিপতি শুক্র স্ব স্ব গৃহ অবস্থান করায় এখং 

পঞ্চন ও দশমপতি শুভ চতুর্থ ৪ লাভাধিপতি মঙ্গলের সহিত রে ন্বদ্ধ করায় 

বিশিষ্ট সৌভাগাথোগ সচিত ভইতেছে। যথা--বুহৎ্পাঁরাশরী হোর 
ভাগ্যরাজ্যেশ্বরো ভাগ্যে রাজ্যে বান্তোন্তর।শিগো | 
জ।ঙো স্ব স্ব "হে যাতৌ খোে রা গ্রুবলঃ স্মৃতঃ ॥ 

আগুক্ত্িষন্ভলাভেশঃ স এব যদি ধেজেপঃ 
দেমঘুক্ত!হগায়ং বাজ্যং দৃণ্ডে স্ন্িতস্ততহ ॥ 

নবমাধিগভি নবছে ও দ্রশমাধিপতি দশমে জথণা উভয়ে নবমে কিনব দশমে 

অথবা নবমধিপতি দশমে এবং দশম|ধিপতি নবমে কিন্বা তাহার! অন্ত রশিতে 

একত্র কিন্বা নিজ নিজ গ্েত্রে অবস্থান করিলে প্রধান বাঁজযোগ হয়। এই 
কুণগশীতে নবম ও দশমপতি শুক্র ও মঙ্্ন পঞ্চদন্ছানে সবন্তযন সম্বন্ধ করতঃ 
জাতককে বিশিষ্ট সন্তরমশাশী করিয়াছে। 

ইহার জন্মকালে শুক্র রুত্তিক নক্ষত্রে অবস্থিত, এইহেতৃও খিশিষ্ট মন্ত্রম- 

ঘৌগ ৃচিত হইতেছে । যথা-বুহৎপাহাণরী ভোরা | 
কৃত্তিকা-রেবভী-স্বাতী-পুষ্যাস্থায়ী ভূগোন্ুতঃ | 
করোতি ভূতুজাং নাথম্থিভ্য/মপি সংস্থিতঃ ॥ 
পুত্রপিতৃপতীচেখং প্রবল রাজ্যকারকৌ । 
অথ ক্কাপি স্থিত চাপি স্ঘন্ধে চ চতুষটয়ে | 4লদ, ৮4744 

পুত্রগতি অর্থাৎ পঞ্চমাধিপতি এবং ৪ অর্থাৎ দশমাধিপতি রাঁজযোঁগ 

কারী [বন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটাতে আবদ্ধ হইলে তাঁহারা রাজ্যগ্রদ হই! 
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থ|কে অর্থাৎ জাঁতককে রাজতুল্য সন্ত্রমশালী করে। এই কুগুলীতে শুক্র 

স্বয়ং পঞ্চম 'ও দশমপতি হ ইয়। স্থগৃহে পঞ্চমস্থানে অবস্থ/ন করিয়া জাতককে রাজ- 

তুল্য মন্ত্রমশালী করিয়।ছে। বুধাঁদিভ্যযোগ-ফলম্ +২- 

আটার ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। 

চিরকালং স্থথং ভুক্ত ত্িয়তে জাহুবী-জলে ॥ 

এই কুগুলীতে রবি ও বুধ একত্রে বুধের গৃহে অবস্থান করায় এইযোগ ঘটিরছে । 

লগ্র হইতে ৪র্থ 'ও ৫মস্থান_-বিষ্কাহুচক। এই কুগুলীতে ৪র্থ পতি মঙ্গল 

ও ৫ম পতি শুক্র পঞ্চমস্থানে সহাবস্থান সম্বন্ধ করতঃ জাঁতককে বিদ্।ন্ করিয়াছে। 

জ্যোতিষশীস্ত্রে উক্ত হইয়াছে রবি উপচয়গত হইলে বা কর্মস্থানে রবির 

ুর্ণৃষ্টি থকিলে জাতক রাজান্থুগ্রহে বিশেষ উন্নতিলাভ করে। ইহার জন্মকাঁলে 

রবি উপচয় (৩৬।১০।৯১শ স্থান) গত হইয়৷ ভাগ্যাধিপতি বুধযুক্ত হইয়াছে, 

এইহেতু ইনি বিশিষ্ট রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন । 

বুধে_-“ভিষক-জ্যোতিষকা ব্য শিল্লৈঃ লেখ্যশ্চ ১ শুক্রেণ কাব্যকর্তীচ প্রাককত- 

গ্রন্থতৎপরঃ | ইতি জৈমিনীন্থত্রম্॥৮ প্রভৃতি নিয়মে ইহীর জন্মকাঁলে বুধ ও 

শুক্র স্ব স্ব গৃহে অবস্থ'ন করতঃ বলশালী হইয়। জাতককে স্বলেখক ও প্রাক্কৃত 

্রন্থগ্রণেতা করিয়াছে ।. (প্রকৃতি সন্বন্বীয় নাটক, নভেল, ইতিহাস, ভূতন্ব, 

পদার্থতত্ব, জন্ততত্ব গুভৃতি বিষয়ক গ্রন্থকে প্রাক তগ্রন্থ বল। যার )। 

লগ্ন হইতে পঞ্চমস্থান-_পুব্রবোধক ॥ পুত্রভাব স্ত্রীরাশি এবং পুত্রস্থানে স্ত্রী গ্রহ 

শুক্র অবস্থান করায় জাতকের কন্তাসন্তান-লীভ স্চিত হইয়াছে । পুত্রভাবস্থ 

শনিদুষ্ট মঙ্গল পুভ্রহানিকীরক | লগ্ন হইতে সপ্রমস্থীনে প্রথম পত্বীর এবং সপ্তম 
হইতে ষ্ঠ স্থানে অর্থাৎ লগ্ন হইতে ছবাদশস্থানে দ্বিতীয় পত্বীর শুভাশুভ অনুমিত ভয়। 

এই কুগুলীতে সপ্তম।ধিপতি চন্দ্র অষ্টমস্থ হইয়৷ শনিদৃষ্ট হওয়ায় এবং 

পতীকারক শুক্র পাপধুক্ত হওয়ায় প্রথমপত্বীহ|নি-যোগ সচিত হইতেছে। 

মৃত্যু-বিচার-_সপ্তমাধিপতি চন্দ্র অষ্টমৈ ও অষ্টমপতি বুধ যষ্টস্থানে অবস্থান 

করায় এবং দ্বাদণাঁধিপতি শষ্টমস্থানগত হওয়ায় শরীরের সপ্তম ও অষ্টমভাগের 

পীড়া সুচিত হইতেছে । এইছেতু চন্দ্র ও বৃহস্পতি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানগত্ 

হওয়ায় বহুমূত্র রোগে এই মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে। 
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জীন্বন-ক্রাহিন্নী-ইনি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুভ্র। 
সন ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ সোঁমবাঁর জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বাঁড়ীর 

একজন পুরাতিন ভৃত্যের স্থর করিয়! রামায়ণ পাঠ শ্রবণে পঞ্চম বর্ষ বয়সে 

রবীন্দ্রনাথ সুর করিয়া রামায়ণ .ও মহাভারত পাঁঠ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন 

করিতেন। কলিকাতা নন্ম্যাল স্কুলে পাঠকাঁলে নবম বর্ষের বালক রবীন্দ্রনাথ 

কবিতা রচনা করিয়া! শিক্ষকগণের প্রশংসাঁভীজন হন। এখানে শিক্ষা সমাপন 

করিয়! ইনি পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে পরে ডালহৌপি পাহাড়ে কিছুদিন 
অবস্থিতি করেন। এই সময়ে পিতার নিকট ইনি জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ 

শিক্ষা করেন। অনন্তর ইহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্্রনাথের কর্মস্থল আমেদাবাদে 

গিয়া কিছুদিন বাস করেন। সেই সময়ে ইনি ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ 

করেন। তখন ইহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। এই সময়েই ইনি “ভারতী* 

পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি লগ্ন নগরে যাইয়া 

ইউনিভীর্সিটি কলেজে কিছুদিন ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। উত্তরকালে 
আর একবার ইয়ুরোপে গমন করিয়াছিলেন । বঙ্গীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাব নিতীস্ত সামান্ত নহে। কি গীতিকাব্য, কি উচ্চভাবাজ্মক কবিতায়, 

কি নাটক উপন্তাঁন প্রণয়নে, কি সাহিত্য, সমাজ'ব! রাঁজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধে 

রবীন্তরনাথ সমভাবে প্রতিষ্ঠাপর ; এরঁপ সর্বতোমুখী প্রতিভা আর দেখা যাঁয় না। 

প্র-”"”?৬ 

দিবা ৩২।২৩ 
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ষ্টার রচিত গ্রস্থ বিস্তর। তাহার মধ্যে কয়েকখানির নাঁম নিম্বে প্রত হইল-_ 
বৌ ঠাকুরামীর হাট, রাঁজর্ধি,” চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, রাজা ও রাণী, 
মানসী, কড়ি ও কে1মল, বিসর্জন, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি । বহু সাময়িক পত্রে ইনি 
নানাবিধ গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার রচনাগুলি সাঁধারণ্যে অতি 

আদরের সহিত পঠিত হইয়! থাকে । ইহার সঙ্গীতশক্তিও অল্প নয়। নিজের রচিত 

অনেকগুলি গান নিজেই স্বর-যৌজন! করিয়া স্বাভাবিক স্থৃকণ্ঠে শ্রোতার মন মুগ্ধ 

করিতে ইহাকে অনেক সময়ে দেখ! গিয়াছে । ইনি যেমন সাহিত্যসেবা, তেমনই 

দ্বদেশপ্রিয়। প্রৌটবয়সে ইহার পত্তীবিয়োগ হয়, সে পর্যন্ত আর বিবাহ করেন 

নাই। ইনি বর্তমানকালে ফলাঁশী হইয়াছেন এবং অধিক সময় নিলিপ্তভাবে বোল- 
পুরের শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন । ইনি ১৯১৪ সালে ভক্তিরসাশ্রিত 

কবিতা রচন| করিয়। জগতের মধ্যে বরেণ্য কবির আসন লাভ করিয়া নোবেল 

প্রাইজ এক লক্ষ বিশ হাজার টাঁকা প্রাপ্ত হন; এবং “পোঁয়েট লরিএট” ৰা 

“রাঁজকবি” “ডাক্তার” ও “কে, টা” উপাধি ক্রমশঃ লাঁভ করেন। 

জন্মম-জ্জিক'ল্িগাক্র-(কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাঁত। )। 

এই কুগুলীতে লগ্ন ও পঞ্চমপতি মুখ্য সম্বন্ধ করিয়া বলবাঁন্ হওয়ায় বিশিষ্ট 
সম্রমযোগ সচিত হইয়াছে ১ যথা 

ত্রিকোণীধিপয়ে!ম ধ্যে সম্বন্ধে! যেন কেনচিৎ। : 

কেন্দ্রনাথন্ত বলিনো ভবে? যদি সুযোগকৃৎ ॥ 

পু ইতি পরাশর-সংহিতা । 

লগ্র ও দশমপতি বৃহস্পতি, ৫ম পতির সহিত বিনিময় সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়। 

ধর্মুভাবকে পূর্ণপরিমাণে দৃষ্টি করিয়! জাতককে খষিতুল্য তন্বজ্ঞানী, ভক্তিপরায়ণ 
ব্রদ্ধজ্জ করিয়াছেন এবং আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ কবিতা রচনাতেই হনি ভূবন-বিখ্যাত 

হুইয়াছেন। 

জ্যোতিষ শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে বুধ--জ্যোতির্বিদ্যা, কাব্য, শিল্প, লেখক 
প্রস্বতির কারক এবং শুক্র--গীত, শাস্ত্র, কাব্য, সুখ ও কবিতাদির কারক। 

এই দুইটা গ্রহ এই কুগুলীতে সহাবস্থান সম্বন্ধ করিয়া বলবাঁন্ হওয়ায় বিশিষ্ট 
কবিত্বশক্তির যোগ শৃচিত হইয়াছে । জাতকের নাটক, নভেল, গীতিকাব্য, 
প্রাক্তন প্রভৃতি রচনা এই ছইটা গ্রহেন্ন সহাবস্থান সত্বন্ধের ফল। 



জন্মপত্রিকাাবচার । ৬৪০৩ 

ক্ষেত্রসিংহসন যোগ ;_ 

দশমভবননাথঃ কেন্দ্রকোঁণে ধনে বা 

বলবতি যদি জাতঃ ক্ষেত্রসিংহাঁসনে বা 

স ভবতি নরনাঁথে। বিশ্ববিব্যাতকীন্তিঃ 

মদগলিতকপোলৈঃ সদগজৈঃ সেব্যমানঃ ॥ 

পঞ্চম ও দশমপতিযোগ ১-- 

পুত্রপিতৃপতী চেখং প্রবলৌ রাজ্যকারকে৷। 
অথ ক্কাপি স্থিতো চাপি সম্বন্ধে চ চতুষ্টয়ে ॥ 

ইতি পরাশর-সং | 

চন্দ্--রাঁজান্ুগ্রহকারক এবং রবি--রাজার কারক। এইহেতু ইহার 
জন্মকালীন এই ছুইটা গ্রহ বলশালী থাকায় ইনি বিশিষ্ট রাজসম্মানী হইয়াছেন। 

তীর্ঘমৃত্যু যোগ 7 
ধর্মাধিপঃ পণ্ঠতি ধন্মভাবং লগ্রাধিপঃ পশ্ঠতি চেদ্ধিলগ্রং | 
মৃত্যুং যদ! পশ্ঠতি মৃত্যুনাথস্তদ! স্ৃতীর্থে নিয়তং মৃতিঃ স্তাৎ ॥ 
ত্রয়ো গ্রহ! যদৈকত্র লগ্নরাশিবিবর্জিতাঁঃ। 
ভুক্ত স বিবিধাঁন্ ভোগান্ ভ্রিয়তে জাহবীজলে ॥ 
চররাশে স্থিতে হুর্ষ্যে লগ্রস্থশন্দ্রম। যদি । 
বশিষ্ঠাদিমুনেবাক্যং গঙ্গায়াং যরণং ভবেৎ ॥ 
চতুর্ভিঃ সপ্ততিব্বাপি নিধনং যদি দৃশ্ততে । 
ভুক্ত1। ভোগান্ ভূতি যুতানস্তে চ জাহ্বীং ॥ 

বাগ্মিতাযোগ ১ 

বাগীশোহপি বলান্বিতঃ | 

শুভযুতে। বর্গোত্বমাংশেইপি বা বাগ স্তাৎ ॥ 

এই কুগুলীতে ২য় পতি মঙ্গল ও ৩য় পতি শুক্র পরম্পর বিনিময় সম্বন্ধ 
হেতু বলবান্, এবং দ্বিতীয়স্থান বুধ ও শুক্রযুক্ত হওয়ায় বাগ্সিত! যোগ সচিত 

হইয়াছে। 

সত্যবাদিত। যৌগ । ১*ম পতির ৫মে স্থিতির ফল ১ 
দশমেশে স্থুতে লাভে ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ । 

সর্কদ| হধসংযুক্তঃ সত্যবাদী সুখী শরঃ ॥ 



৬০৪ জোতিষ-প্রভাকর । 

ষশন্িপিতিযোগ ১ 

হোরাম্বামিনি পঞ্চমে যদি স্থতস্থানেশযুক্তেহথবা । 
ভাগ্যে বা যদি ভাগ্যপেন সহিতে লগ্নে যশস্বী পিতা ॥ 

পুত্রলাভ যৌগ ১-_ 

লগ্নেশে পুত্রভাবস্থে পুত্রেশে বলসংযুতে । 
পরিপূর্ণবলে জীবে পুত্রপ্রাপ্তির্নসংশয়ঃ ॥ 

ইতি পারিজাতে। 
পুতরস্থানগতে জীবে পরিপূর্ণ-বলান্বিতে। 
লাগ্নেশে বলসংযুক্তে পুত্রযোগা ইমে স্তৃতাঃ ॥ 

ইতি পরাশর-সং। 

ইহার জন্মকালীন চররাশিতে বনু গ্রহ অবস্থান করায় ইনি দূরদেশ-ভ্রমণশীল। 
' বেশি-বোশ্তাদি যৌগ £-- 

সূর্য্য দুভচরে। বহুতৃত্যধনোবন্ধ,না মাশ্রয়ঃ | 
নৃপপুজ্যে। ভুনক্তি ভোগান্ুভর্চ্যং ॥ 

ুরধ্য হইতে উভয় স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয় দ্বাদশে গ্রহ থাকিলে জাত মনুষ্য বনু 
তৃত্যের অধিপতি, ধনবান্ বন্ধগণের আশ্রয়দাতা, রাঁজসম্মানিত বা ভোক্তা হয়। 

শঙ্খ যোগ 7-- 

অন্তোন্য-কেন্দ্রগৃহগো স্থতশক্রনাঁথো লগ্নীধিপে বলষুতে যদি শঙ্খযোগঃ । 
লগ্লাধিপে চ গগনাঁধিপতৌ চরস্থে ভাগ্যাধিপে বলধুতে তু তথা বস্তি ॥ 
শঙ্খে জাতে! ভোগশীলো দয়ালু স্ত্ীপুত্রার্থ-ক্ষেত্রবান্ পুণ্যকর্মা। 
শান্ত্রজ্ঞানাচার-সাধুক্রিয়াবান্ জীবেঘর্ষং বখসরাণামশীতিঃ ॥ 
এই কুগুলীতে বৃহস্পতি স্বয়ং লগ্ন ও দশমপতি হইয়া চররাশিতে উচ্চস্থ 

: এবং ভাগ্যপতি মঙ্গল মুখ্য সম্বন্ধ হেতু বলবান্ হওয়ায় এই যোগ ঘটিয়াছে। 
লগ্লীধিপন্ত বিনিময়-যৌগফলম্ ১ 

... জগনস্থে সুন্নুনাথে তন্থজপদগতে লগ্রনাঁথে মনম্বী, 
বিগ্যালঙ্কারযুক্তো৷ নিজকুলবিদিতো৷ জ্ঞানবান্ মানযুক্তঃ | 

ইতি বৃহৎপারাশরী হোর । 
চরে শুভে দান পবিভ্রহস্তং চরঘয়ে চৈব জগঘ্বশীত্বং | 
চরত্রয়ে সর্কজনন্ত মান্তশ্চতুশ্চরে সৌম্যঃ কুবেরতুল্যঃ॥ 

ইতি বৃহজ্ঞাতক-চন্দ্রিকায়াম্ ॥. . 



নাট্যসম্ত্রাট ৬শিরিশচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা । 
শকাবাং ১৭৬৫।১০।১৪1৪1৩৫ 

মখ 

চ ৪ লং 
কে ৫ নং 

র ২৪ 
বু ২৫ 

এ ১২. 
| রা ১৮ 

বু২২ 

ভগীন্যম্-ক্ষাছিন্ীী-প্রসি্ধ নাটাসআাট ৬ গিরিশচন্ত্র ঘোষ ১২৫৯ 

সালের ১৫ই ফাস্তন কলিকাতা বাঁগবাজার বস্্রপাঁড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 

পিতার নাম নীলকমল ঘে।ব। পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করিয়া গিরিশচন্ত্র 

প্রথমে গৌরমোহন আলট্যের স্কুলে ও পরে হেয়ারস্কুলে শিক্ষালাভ করেন। 
প্রবেশিকাঁ-পরীক্ষ!র পাঠ্য পধ্যস্ত পড়িয়া ইনি স্কুল পরিত্যাগ করেন। ইহীর 

১১ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ও ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। স্কুল ছাড়িয়া 

ইনি গৃহে বসিয়া! চারি বৎসর কাল অবিশ্রাস্ত অধ্যরন করেন। ইনি 
প্রথমে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাঁগবাঁজারে একটা থিয়েটারের 
দল গঠন করেন, এবং তাহাতে “সধবার একাদশী”র অভিনয় করেন। নিজে 

তাহাতে নিমচাদ সাজিয়াছিলেন। পরে এঁ থিয়েটার “ন্তাশন্ঠাল থিয়েটার» 

হয়। কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র এ থিয়েটারের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া 

বীডন স্রীটের “গ্রেট স্তাশন্তাঁল থিয়েটারে” যোগদান করেন এবং সখের অভিনয় 

করেন। পরে ইহাতে একশত টাঁকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই 
সময় হইতে ইনি নাটক লিখিতে প্রকৃত হন) ইহার প্রফুল্ল, বলিদান, 
বিহ্বমঙ্গল, হারানিধি, শান্তিকি শাস্তি, শঙ্করাচাধ্য, তপোবল প্রস্ততি নাটকে 



৬০৬ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

বঙ্গীয় নাট্যজর্গতে যুগান্তর উপস্থিত হয় এবং নাটক-রচনাঁয় ইনি বর্তমা নযুগে 

শ্রেষ্ঠ আসন লাঁভ করেন। অতঃপর ইনি এমারেন্ড, ক্লাসিক, কোহিনুর প্রত্ৃতি 

থিয়েটার স্থাপিত হইলেও তাহাঁতে ম্যান্জৌরের পদে বরিত হইয়াছিলেন। 

অভিনয়েও ইহীর অসামান্ত দক্ষতা প্রকাঁশ পাইত। পৌরাণিক, শামাজিক, 
ধতিহাসিক, কান্ননিক "ও ধর্মুভাবাজ্মক অনেকগুলি নাটক, গীতিনাটা ও 

প্রহসন প্রণয়ন করিয়া এবং বন্ধিমবাঁবুর কতকগুলি উপসন্তাঁস নাটকাকারে গঠিত 
করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও রঙ্গলিঘ্ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন । ১৩১৮ 

সালের ২৫শে মীঘ কলিকাতায় ইহার দেহত্যাগ হয়। 

জন্ম-সভ্রিকালিচাব্র- ( নাট্যমরট ৬ গিরিশচন্দ্র ঘোষ )। 

জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ধন ও ভাগ্যপতি একগ্রহ হইলে শুভ | এই কুণ্ড' 

লীতে মঙ্গল, ধন ও ভাগ্যপতি হইয়া স্বগৃহস্থ হওয়ার বিশেষ শুতপ্রদ হইয়াছে; 

এবং শুক্র রেবতীনক্ষত্রে অবস্থান করিয়া 4৮1 হইয়াছে । যথা-_ 
কৃত্তিক1-রেবতী-স্বাতী-পুষ্যাস্থায়ী ভূগোঃ সুতঃ | 
করোতি ভূভূজাং নাথমশ্বিন্তামপি রে ॥ 

ইতি পারাশরী-হোরায়াম্। 

জন্মকাঁলে অশ্বিনী, কৃত্তিকা, পুধ্যা, রেবতী ও স্বাতী নক্ষত্রে শুক্র অবস্থান 
করিলে মানব ভূপতিতুল্য সন্ত্রমশালী হয়। 

আধ্য খধিগণ বলিয়াছেন, “মতির্গণিতপ্রজ্ঞাবেদা স্তবিদ্যাকরকো। বুধ: 1” 
এবং শুক্রে-পগীত, শীত, অভিনয়, কাব্য, বিজ্ঞানশান্ত্রপরতা” প্রভৃতি নিয়মে, 

এই কুগুলীতে বুধ ও শুক্র বলবান্ হইয়া জাতিককে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা 
ও তত্বজ্ঞ, ঈশ্বরনিষ্ঠ ভক্তিমাঁন্, সুলেখক করিয়াছে। ইহার জন্মকালীন ছুইটা 
গ্রহ স্বগৃহস্থ ; তাঁহার ফল যথা 

কুলতুল্যঃ কুলশ্রেষ্টে। বন্ধুমান্তে। ধনী সখী । 
ক্রমান্লপসমোভূপ একাদি ম্বগৃহে স্থিতে ॥ 

জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, রবি রাজার কারক । জন্মকালীন রবি 

উপচয়গত হইয়।. বলবান্ হইলে জাতক রাজসম্মানী হয়। ইহীর জন্মকাঁলীন 
রবি ব্যয়ভাঁবগত হইয়। নষ্টবলী হওয়ায় ইনি রাজসম্মানী হইতে পারেন নাই। 



কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল! 
ম ২৬ / 

কে ৫ 

চ ৬ 

পপ 

ূ তা কী 

র ১৬ 
শু ১৬ লং 

শ১৪। বু ১৫ 
5৮ বু9৪ রা ১৮ 

ভ্লীবন্ম-কাভ্িনী-কলিকাত। চোঁরবাগানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতার নাম ৬কালীচরণ বড়াল। ইনি বঙ্গসাহিত্যে একজন লব্ধ গ্রতিষ্ঠ কবি। 

বঙ্গীয় পাঠক-সমাঁজে ইহার গীতি-কবিতাগুলির বিপুল প্রভাব। কবিতাগুলি 
এরূপ ভাবোচ্ছাস্পুর্ণ যে পাঠকাঁলে পাঁঠক-হৃদয়ে যেন এক-একখানি মহাঁকাঁব্যের 

আভাস আনিয়া! দের) অধিকন্তু ললিত মাধুধ্যে, শবৈশ্ব্যে, সৌন্দ্য্য-সম্পদে 

সেগুলি যেন মরকতখচিতবৎ উদ্্বল। মাসিক-পত্রিকাদিতে প্রায়ই ইহার 

কবিতা প্রকাশিত হয়। অগ্টাদশবর্ষ বয়স হইতে ইনি কবিতা রচনা করিতে 

আরম্ত করেন। প্রো ব্রসে স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় ইনি পরলোকগতা সাধবী 

পত্বীর উদ্দেশে অজজ শোকাশ্র ঢালিয়া “এষা” নামে যে করুণ গীতিবাব্য 

রচনা করিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যঙ্েত্ররে তাহা জমাট অশ্রুর এক স্ফটিক গঠিত 
৮ 

তাজমহল--কবির অধিনশ্বর কীন্ডি। এতদ্তীত ইতঃপুর্ধে ইনি “তুল” 

“কনকাঞ্জলি” পপ্রদীপ” «শঙ্ছ” নামে কয়েকখানি গীতিকাব্য রচনা করিয়া 

যশস্বী হইয়াছেন। গীতি-কবিতা ভিন্ন ইনি আর কিছু যদিও লিখেন নাই, কিন্তু 
এই গীতিকবিতা রচনাতেই বর্তমানকাঁলে ইনি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। 

জ ল্মসভিক্কা-ন্িান্্--( কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল)। 

এই কুগুলীতে লগ্ন ও ৪র্থ পতি বৃহস্পতি, পঞ্চমপতি সহ দ্বিতীয়সন্বন্ধ করিয়! রাজ- 
যোগকারী হইয়াছে। যথা--পরাশর-সংহিতায়াম্। 

চন্ত্রজ্-গুরু-কাব্যানাং মধ্যে যঃ কেন্দ্রনাথকঃ | 

স হুষ্টোহপি কোণেশসন্বন্ধী রাঁজ্যদায়কঃ। 



৬৪০৮ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

৯ম ও ১*ম পতি রবি ও বুধ লাভস্থানে চতুর্থ সম্বন্ধ করায় বিশেষ সন্তরম- 
যোগ চিত হইয়াছে; কিন্তু উহারা পুনরায় লাভাধিপতির সম্বন্ধী হওয়ায় 

যোগণহিমার কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে। প্রমাণং যখ!-লঘুপরাশরে ১-- 

ত্রিকোণাধিপয়োর্্বধ্যে সন্বন্ধে। যেন কেনচিৎ । 
কেন্দ্রনাথন্ত বলিনো৷ ভবে? যদি স্থযোগরৎ ॥ 
কেন্দ্রতিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকো। 
অন্য ত্রিকোণপতিন! সম্বন্ধে! যদি কিং পরম্ ॥ 

অপরঞ্চ -আয়ুস্ত্রিষ্লাভেশসঘন্ধী চ যো গ্রহঃ | 
পুনস্তাদৃশকেন্দ্রশসন্বন্ধী স তু রাজ্যদঃ ॥ 

এই কুগুলীতে ৯ম পতি রবি, ৬ ও ১১শ পতি শুক্রসহ সম্বন্ধ করিয়! 

তাহাদের সম্মিলিত বল কেন্দ্রপতি বুধকে অর্পণ করতঃ রাজযোগকারী হইয়াছে। 
ইতি পারাশরীয় সুক্জোকশতকম্। 

জ্যোতিষশাস্ত্রে উত্ত হইয়াছে--বুধ ও শুক্র কবিত্বশক্তির কারক । এই 

কুগ্ুলীতে স্বগৃহস্থ বলবান্ শুক্র বুধযুক্ত হওয়ায় জাতকের কবিত্বশক্তির 
বিকাশ পূর্ণমাত্রায় স্থচিত হইয়াছে। 

ইনার জন্মকানীন চন্দ্র সমস্ত গ্রহ কর্তৃক অবলোকিত ; তাহার ফল যথা__ 
কুমুদগহনবন্ধো বীক্ষযমাণেসমন্তৈ-গঁগনতলনিবাসৈরীর্ঘজীবী বিলাসী । 
ফলমণ্ড 5সমুখং যচ্চ কেমদ্রমোক্তং ভবতিমনুজনাথঃ সার্ধভৌমে! জিতারিঃ ॥ 

লগ্ন, চন্ত্র ও বৃহস্পতি হইতে পঞ্চমস্থানে--সস্তানাদিলাভ সুচিত হয়। 
এই কুগুলীতে লগ্ন হইতে পঞ্চমপতি মঙ্গল কেন্দ্রগত ও গুুণৃষ্ট । বৃহস্পতি 

হইতে পঞ্চমন্থানে পাপগ্রহের যোগরৃষ্টি রহিত এবং শনি গুরুযুক্ত। চন্দ্র হইতে 

পঞ্চমস্থানে শুলাশুভ গ্রহ অবস্থিত, এইহেতু ইনি সুসস্তানযুক্ত । 
পত্বীহানি-যোগ ১ 

লগ্নে ব্যয়ে পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে । 
কন্তা হরতি ভর্তারং ভর্ভ! ভার্ধ্যাং হনিষ্যতি ॥ 

এতদ্বতীত কলত্রকারক শুক্র অস্তমিত, এই হেতুও পত্বীহানি সম্ভাবন!। 

ত্রিবিধ ধনবান্- যোগঃ। 
লগ্মাদভীব বন্থুমান্ বস্থুমান্'শশাঙ্কাৎ সৌম্যগ্রহৈরুপচয়গতৈঃ সমস্তৈঃ। 
দ্বাভ্যাং সমোহল্লবনুমাংশ্চতদনূতয়! মন্তেষু স্বৎস্বপিফলেধিদমুৎকটেন ॥ 



কবিবর ৬ নবীনচন্দ্র মেন। 
শকাঁবাঃ ১৭৬৮।৯1২৮।৩।০ 

রি চা রা জাতাহঃ। 
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অষ্টোত্তরী দশ! চা, রা ১৪ লও ১৯| বিংশোত্তরী দশা 

শ-৫।১০1১৮ টু বু-১৩1০।১ 

ভ্বীবল-কাহিলী--১২৫৩ রে ২৯শে মাঘ চট্টগ্রাম জেলার 
রাউজান থাঁনার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঞ্থার 
পিতা গেপীমোহন সেন মুন্সেফ ছিলেন। নবীনচন্ত্র স্থানীয় পাঠশালার 
পাঠ সাঙ্গ করিয়া স্কুলে ভৰ্তি হ'ন্। মাতার অত্যধিক শ্নেহে বাল্যে অতিশয় 

উচ্ছ,ঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন ১ স্ুলেও শান মাঁনিতেন না, বরং সেখানে 
ছুষ্ট-শিরোমণি' উপাধি পাইয়াছিলেন। পিতা গোপীমোহন . অতিশয় 
দীনশীল ও পরোপকারী ছিলেন, প্রচুর আয় সন্কেও কিছুই সঞ্চয় করিতে 
পারিতেন না; তিনি পুভ্রকে পাঠে এইরূপ অমনোযোগী দেখিয়া! বলিয়- 

ছিলেন, “তুমি লেখ পড়ী না করিলে ভবিষ্যতে অত্যন্ত কষ্ট পাইবে; আমি 
তোমার জন্ত এক বপর্দক রাখিয়া যাইতে পারিব না।” ১৮৬৩ খৃষ্টান 
নবীনচন্্র চট্টগ্রাম স্কুল হইতে প্রবেশিক| পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! ১৮৬৫ খু্টাবে 

প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে “এফ"এ পাশ করেন। নানা কারণে সেই 

সময়ে ইহীর পিতা খর বন্ধ করিলে ইনি ছেলে পড়াইয়া সেই আয়ের দ্বারা 
“বিএ পড়িতে লাঁগিলেন। .এই সময়ে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। অনস্তর 
ইনি ১৮৬৮ খুষ্টাব্দে “বি-এ পাঁশ করেন্। এবং কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিযোগী 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হ'ন। ইনি বাল্যকাল 
প্র-”৭৭ 



৬১৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

হইতেই অত্যন্ত কবিতাপ্রিয় ছিলেন। পঠদ্দশাতেই ইনি বিবিধ কবিত| 
লিখিয়। বছ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। প্রেসিডেন্দী কলেজের 
অধ্যাপক স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার যখন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক, 
সেই সময়ে নবীনচন্দ্রের অনেক কবিতা এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। 

এই বিষয়ে প্যারীচরণ ইহাকে খুব উৎসাহ দিতেন। ইহার যৌবনকালের 
রচনায়ও যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তি দৃষ্ট হয়। ১২৭৮ সালে ইহার স্বীয় সুখ- 
£খসমন্থিত *অবকাশ-রঞ্রিনী” কাব্য প্রকাশিত হয়। পরে ১২৮২ 

সালে “পলাসীর যুদ্ধ” কাব্য প্রকাশিত হইলে সকলেই ইহাকে একজন 
প্রতিভাশনী কবি বলিয়া! বুঝিতে পাঁরিলেন। এই কাব্য নাটকাকারে পরিণত 
হইয়া বহুবার বু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। অনস্তর কবিবর প্রঙ্গমতী” 
*“রৈবতক* “কুরুক্ষেত্র” “অমিতাভ”  “অমৃতাভ” প্প্রভাঁস" প্রভৃতি 

কাব্য, প্গীতা৮ ও ্চগ্ডীর” পদ্ান্ুবাদ, ৭থুষ্ট৮ “ভান্ুমতী” কাব্যোপন্তাস, 

“প্রবাসের পত্র” গুভৃতি প্রণয়ন করেন । ১৯৯ খুষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী 

ট্টগ্রামস্থ স্বীয় বাঁস-ভবনে অস্তিমকাঁলে "শ্রীমস্ভগব্দগীতা” গ্রস্থ বক্ষে ধারণ 

করিয়া দেহত্যাগ করেন ॥ মৃত্যুর কিছু পুর্বে ইনি নিজের জীবন-কাহিনী 

“আমার জীবনী” নাম দিয়া এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুর পূর্ে 
তাহার একখও প্রকাশিত হয়, এক্ষণে বাকী সমুদয় খগুগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। 

ভল্বপ্পভ্রিকা-ছিচ্গাল্র--€( কবিবর ৬ নবীনচন্দ্র সেন ) এই 
কুগুলীতে লগ্রাধিপতি শনি কেন্দ্রে মূলত্রিকোণে ৪র্থ ও ৯মপতি শুক্র সহ 
চতুর্থ বন্ধ করিয়ছে, এবং ৫ম ও ৭মপতি বুধ ও রবি সহাবস্থান সম্বন্ধ 
করিয়! বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হইয়াছে। এইহেতু বিশিষ্ট সম্তরশযোগ সুচিত 
হইয়াছে, যথা 

ত্রিকোগাধিপয়োর্মধ্যে সব্বন্ধৌ যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথন্ত বলিনে! ভবেদ্যদি স্থযোগকৎ ॥ 
কেন্ত্রত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যৌগকারকো। 
অন্তত্রিকোণপতিনা সম্বন্ধ যদি কিং পরম্ ॥ 

ইতি লঘুপারাশরী | 



জন্মপত্রিক-বিচার | ৬১১ 

জ্যোভিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বুধ ও শুক্র কবির কারক । ইহার জন্ম- 
কালীন শুক্র কেন্দ্রে মিত্রগৃহে মিত্র শনি সহ সহাবস্থান সম্বন্ধ করিয়া বলবান্ 
এবং বুধ আত্মকারক-নবাংশাশ্রিত হইয়া বৃহস্পতি কর্তৃক পুর্ণদৃষ্ট ; এইহেতু 
জাতকের কবিত্বশক্তির বিকাশ পূর্ণমাত্রায় সচিত হইয়াঁছে। 

ক্রেণ কাব্যকর্তাচ প্রাক্কতগ্রন্থ'তৎপরঃ। 
গুরুণ। সর্বগ্রন্থাণাং কাঁরকো দ্বিজসত্তম ॥ 

ইতি জৈমিনীম্ত্রে। 

লগ্ন হইতে-_৪র্থ ও ৫মস্থাঁন বিদ্যান্চক। ইই|র জন্মকাঁলীন চতুর্থাধিপতি 
ও ন্বমাধিপতি শুক্র, মিত্রযুক্ত হইয়! তন্থুভাবগত এবং চতুর্থস্থানে বিস্তাকারক 
বৃহস্পতি অবস্থিত । ৫ম পতি বুধ মিত্রগৃহে মিত্র রবিযুক্ত এবং গুরু কর্তৃক 

পুর্ৃষ্ট) এইহেতু বিশিষ্ট বিগ্তালাভ-যোগ সথচিত হইতেছে, যথা-- 

বিগ্ভারাশৌ নিজপতিযুতে সৌম্য-যুক্তেহক্ষিতে বা। 
রর জাতে বিগ্যা-বিনয়-চতুরশ্ন্দ্রস্থনৌ বলিষ্টে ॥ 

ইতি পারিজাতে। 
বুদ্ধিস্থানাধিপে সৌম্যে স্বোচ্চ-মিত্র-্ববর্গগে 
গুরুদৃষ্টি-সমাযুক্তে মীমাংসাধ্যাপনে রতঃ ॥ 

ইতি জ্যোতিনিবন্ধে। 
সৌভাগ্য যোগ )-- 

ভাগ্যেশ-রাজ্োশ-ধনেশ্বর।ণ।মেকো২পিচন্দ্রাদ্যদি কেন্ত্রবত্ী । 
স্বপুত্র-লাভাধিপতিগু রুশ্চেদখগুসাআ্াজ্যপতিত্বমেতি ॥ 

ইতি বৃহৎপারাশর্ীহোরায়াম্।- 

যৎ খেচরো নীচগৃহং প্রযাতন্তদীশ্বরশ্চাপি তহচ্চনাথঃ | 

তাঁবায় কেন্দ্রে ভবতঃ প্রহ্ুতৌ প্রবীর্ভিতৌ ভূপতিসম্ভবায়ঃ ॥ 
জীবযোগ 

জীবাতত, সপ্তমে চন্দ্রোৎপ্যথব। জীবসংযুতঃ | 
জীবযোগাহয়মিত্যহর্জো তিঃশান্ত্রপরায়ণীঃ 

বহুধনপরিপূর্ণো দীনশীলো গুণজ্ঞে। | 
ভবতি চ নৃপপৃজ্যো মাঁনবো! জীবযোগে ॥ 

ইতি বুহজ্জাতকে । 



৬১২ জ্যেতিধপ্রভাঁকবর । 

' চন্ত্রপ্রভা যৌগ ;-- 

পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্ত্রে চন্ত্রপ্রভা যোগ ইহ টি 

রাঁজাধিরাজে। গুণবাঁন্ বিলাসী গঙ্গাজলে মুঞ্চতি জীবনঞ্চ ॥ 

সর্ব'গরহদৃষ্ট'বৃহস্পতিযৌগ 7-_ 
সর্বগ্রহৈঃ স্থরপুকুর্যদি দৃ্টমৃত্তিভ গত্রিগর্গক থিতো নৃপযোগ এষঃ | 
দৈবাৎ পুনঃ স যদ পশ্যতি তান্ গ্রহেন্দ্রান্ ভূয়াত্দ। নরপতিঃ প্রথিতঃ শতাযুঃ ॥ 

্ ইতি বৃহজ্জাতকে। 

ইই।র জন্মকালীন বৃহস্পতির প্রতি সর্ধগ্রহের গণিতাগত দৃষ্টি থাকায় 
এই যোগ ঘটিয়াছে। 

লগ্ন হইতে দশমস্থান কর্মনচক। ইহার জন্মকালীন চন্ত্র লগ্ন ॥ হইতে 

দশমন্থানে অবস্থিত, এবং কর্মাধিপতি মঙ্গলও স্ফুটানুসারে দশমভাবগত। 

জ্যোতিষশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে চন্দ্র রাজানুগ্রহকারক। এই কুগুলীতে চন্ত 

নীচাংশ অতিক্রম করিয়৷ থাঁকাঁয় এবং মিত্র বৃহস্পতি কর্তৃক পুর্ণদৃষ্ট হওয়ায় 
রাজযোগকারী মম্বন্ধহেতু বলবান। এইহেতু ইনি একজন উচ্চপদস্থ যশশ্থী 
রাজ-কর্মচারী। 

যশন্ষি-পিতিযোগ ১-- 

হোর! স্বামিনি পঞ্চমে যদি স্থৃতস্থানেশযুক্তেহথবা | 

ভাগ্যে ঝ যদি ভাগ্যপেন সহিতে লগ্নে যশন্বী পিতা ॥ 

ইহার জন্মকালীন চন্ত্র, বৃহস্পতি ও শুক্র এই তিনটা শুভগ্রহ কেন্দ্রী; 
তাহার ফল যথা-- 

মিত্রোপকারী বিভবাদিযুক্তো বিনীতমুক্তঃ স্বৃতিশাস্ত্রশীলঃ। 
প্রাপ্সোতি দেশং স্থকাস্তিগেহং চন্্রশ্চ কেন্ত্রী নুপতিঘমানঃ ॥ 

জীবশ্চ কেন্দ্রী বহুশান্ত্রপাঠী নৃপস্ত মন্ত্রী বিভবাদিযুক্তঃ। 

সুকাস্তাকান্তঃ ধনরত্বযুক্তঃ দয়াবিবেকী বনু পুত্রমিত্রঃ ॥ 
আবার-নুথী স্থবেশঃ স্বজন1নুরাগী সুদারযুক্তো গুণঝান্ ধনাঢযঃ | 

শাস্ত্রেষু বুদ্ধিঃ স্বকুলপ্রদীপঃ শুক্রশ্চ কেন্দ্রী চিরকালজীবঃ ॥ 



যাত্রাকর ৬ মতিলাল রায় । 
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মূ ১৬ 

জদি-্রন-ক্রাহিনী--বদ্ধমান জেলার অধীন ভাতশালা গ্রামে ১২৪৯ 
সালের ২১ মাঘ বৃহস্পতিবার দিবামাঁন২১।২৫ পলে তৃতীয়! তিথিতে মতিলাল রায় 

ভূমিষ্ঠ হন। ইহীর পিতার নাম মনোহর রায়। ইহী।রা বারেন্দর শ্রেণীর ব্র/ঙ্গণ। 
মনোহর রায়ের তিন পুত্র। জ্যেন্ঠ 'ও কনিষ্ঠ অল্প বয়সে জীবনলীল! সম্বরণ 

করেন। মতিলাল মধ্যম। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকাঁলে মতিলালের যথাঁবিধি 

হাতেখড়ি হয়। বাল্যকালে ইনি পাঠে অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলেন । অন্থ- 

বিগ্ভায় মতিলালের বিশেষ তীক্ষতা ছিল, এজন্য গুরুমহাঁশয় তাহাকে বড় ভাল 

বাঁসিতেন। মতিলাল রায়ের সহচর কতিপয় বালকের বেশ কবিত্ব-শক্তি ছিল, 

তাহার মধ্যে মধ্যে নানারপ প্রবন্ধ কবিতাছন্দে লিখিত, তদর্শনে মতিলালেরও 

কবিতারচনার প্রবৃত্তি জন্মে । ইনি বারাশত স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, 

কিন্ত বিফলমনোরথ হয়েন। অতঃপর তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা 

যোড়াসখকে। পুলিশ-আফিসে কেরাণী চাকরী গ্রহণ করিলেন । কিছুদিন পরে 

উক্ত চাঁকরী ছাড়িয়া দিয়া শিক্ষকতা ও পরে কলিকাতা জেনারল পোষ্টাফিসে 

চাকরী করেন। সন ১২৭৬ সালের ধান্কন মাসে তাহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। 

কিছুদিন পরে তিনি পোষ্টাফিসের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া গীতাঁভিনয় রচনায় 

প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি দীতাহরণ, ড্রৌপদীর দব্ত্ররণ, গয়াস্তুরের হরিপাদপদ্- 



৬১৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

লাঁভ, নিমাই মন্্যান, ভীয্মের শরশযা!, বিজ্রয় চণ্ডী, কর্ণবধ, ব্রজলীলা, রাবণ বধ 

প্রভৃতি গীতাঁভিনয় রচনা করেন। ১২৮ সালে নবীপে মতিলালরায়ের যাত্রাদদল 
প্রতিষ্ঠিত হইল। ১২৮৩ সালের শ্রাবণ ম|সে মতিলাল বায় পুনরায় দার-পরিগ্রহ 

করেন। রাঁয় মহ।শয় যাত্রা-স শুদায়ের উন্নতি করিয়া বহু ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন । 

তাহার ৫টা পুত্র ও দুইটা কন্তা । ইনি একজন সদীশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। সন 
১৩১৫ সালের 8 পৌধ ইহার পরলোক ঘটে । ইহার পুত্র সুলেখক ধশ্মদাীস 

রায় এক্ষণে পিতার পদান্ক অনুসরণ ক রিয় ভাবপূর্ণ গীতাভিনয়ািস্মরচনা পূর্বক 
পিতৃ-প্রতিষ্টিত যাঁজাদলের সম্মান অব্যাহত রাখিয়াছেন। 

জল্বসভ্রিক।-নিচ্গক্-(৬মতিলাল রাঁয়)। এই কুগুলীতে নবমাধি- 

পতি শনি ও দশমপতি বৃহস্পতি ক্ষেত্র-বিনিময় মুখ্য সম্বন্ধ করিয়াছে এবং লগ্মাধি- 

পতি বুধ দ্বিতীয়পতি সহ সম্বন্ধ করিয়া ভাগ্যস্থ হইয়াছে, এজন্ত ইনি ভাগ্যশালী 

পুরুষ ছিলেন। বৃহস্পতি নীচাংশ অতিক্রম কারয়] থাকায় এবং শনি সহ মুখ্য 

সন্বন্ধ করায় অষ্টমস্থ হইলেও অনিষ্টকাঁরক নহে। চন্দ্র ও বুধ কোণস্থ হইয়! বলবান্ 
শনি ও মঙ্গল কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হইয়াছে, এইহেতু ইনি বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন। 
আরও *চন্দ্রজ্-গুরু-কাব্যানীং মধ্যে ষঃ কেন্দ্রনাথকঃ, স ছুষ্ট রহপি কোণেখসন্বন্ধী 

রাজ দায়কঃ» ইত্যাদি নিয়মানুসারেও বিশেষ সন্ত্রম-যৌগ স্চিত হইতেছে । 

লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান--পত্বী'বোঁধক | সপ্তমাধিপতি অষ্টমস্থ হওয়ায় এবং 

সপ্তমস্থানে শনি ও রাহু থাকায় পতীহানি-যোগ স্পষ্ট স্চিত হইতেছে । যথা _ 

“লগ্রাচ্চন্দ্রাৎ গাপখোটাঃ কলত্রে হন্যুঃ পুংসাং বীধ্যযোগাৎ কলত্রম্।” 

আধ্য খধিগণ বলিয়া গিয়াছেন, “মনং প্রসাদকারকশ্চন্দ্রঃ |” “মতির্থণিত 

প্রজ্ঞাবেদাস্তবিদ্যাকীরকে! বুধঃ।” এইহেতু পাপযৌগরহিত বুধযুক্ত চক্র 
লগ্নের নবমস্থ হইয়। জাঁতককে তীক্ষুবুদ্ধিবিশিষ্ট কল্পনাকুশল, অভিনেতা, 

সুলেখক এবং ললিতভাঁববান্ কবি করিয়াছে। মঙ্গলদৃষ্ট চন্দ্র ও বুধের এইরূপ 
সহাবস্থানবশেই অঙ্কবিদ্যায় ইহার তীক্ষতা ছিল। 

ভাগ্য ও সম্ত্রমষোগ +-- | 

ত্রিকোণা ধিপয়োন্দধো সম্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথস্য বলিনো ভবেদ্যদি স্থুযোগকৎ ॥ 
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যদি কেন্দ্রে ত্রিকোণে বা নিবসেতান্তমো গ্রহো। 

নাথেনান্ততরেণাপি সম্বন্ধাদযোগ্কাঁরকৌ ॥ 

ইতি লঘুপারাশরী । 

নীচস্থিতো৷ জন্মনি যো গ্রহঃ স্যাত্তদ্বাশিনাথশ্চ তহুচ্চনাঁথঃ | 
যস্ত ত্রিকোণে যদি কেন্দ্রবর্তী ভব্তেদাসৌ নৃপচক্রবর্তী ॥ 

/ ইতি জাতকচন্দ্রিকায়াম্। 

জন্মসময়ে যে কোন গ্রহ নীচ গৃহস্থিত হইলে সেই নীচ রাশির অধিপতি গ্রহ 
ও তাঁহার উচ্চ রাঁশির অধিপতি গ্রহ ত্রিকোণে ও কেন্দ্রস্থানে থাকিলে জাতব্যক্ত 

রাঁজতুল্য সন্ত্রমশালী হইয়া থাকে। 

ইহার জন্মকালীন ক্রধ্য হইতে উভয়স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয় 'ও ছা দশে বন্থসংখ্যক 

গ্রহ অবস্থিত; তাহার ফল যথা-_ 

সুধ্যাহুভ5রো বছভৃত্যধনে! বন্ধ, নামাশরয়ঃ। 

নুপপুজ্যো। ভূনক্তি ভোগাকুভচ্চং ॥ 

ইহর জন্মকাঁলে একটা গ্রহ স্বক্ষেত্রস্থ হওয়ায় ইনি কুলোচিত ভেজস্বী ছিলেন। 

ষষ্ঠাধিপতি মঙ্গল ষষ্টস্থ ; তাহার ফল যথা - 

ষষ্ঠেশে রিপুভা বন্ছে স্বজ্ঞ/তি শত্রুবদ্ ভবেৎ। 
পরজাতি ভবেন্মিত্রং ভূমৌ ন চলতি গ্রবম্॥ 

লগ্ন হইতে নবমন্থানে--তীর্ঘযাত্রা, ধর্্ানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুমিত হয়। ইহার 

জন্মকালীন নবমদ্থানে চন্দ্র ও বুধ অবস্থান করায় এবং ধর্মীধিপতির পূর্দষ্টি ধর্স্থানে 
থাকায় ইনি একজন পরমধন্পরায়ণ, তন্বজ্ঞ, ভগববিষ্ঠ লোক ছিলেন। 

ভীর্থমৃত্যু-যোগ-_ ্ 

জ্ঞানেন তীর্যরাঁজে চ মৃত্যো মৃত্যুপ্রদো গুরুঃ পুংসাং। 

নীত্বা সুরপতিভবনং দত্বা ফলং মোক্দং পশ্চাৎ ॥ 

ইতি দীপিকাক্নাম্। 

মারক-বিচার_ লগ্বীধিপতি রবির সম কিন্তু তাৎকালিক মিত্র; এইহেতু 
দীর্ঘাযুঃ। শুক্র মারকস্থানগত হইয়! সপ্মস্থ রাহু "9 অষ্টমপতি শনির সহিত 
সম্বন্ধ করিয়াছে, এ কারণ শুক্রদশ! মারক। ম্মরকেশ বৃহস্পাত অষ্টমস্থ, এইহেতু 

বুহ্পতি প্রবল মারক, এজন্য শুক্রদশায় বৃহস্পতির অন্তরে নিধন। 



প্রবীণ ওঁপন্যামিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে । 
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দিবা৩২1৫৮ শশা] দিবা ৩৩ 

অঠ্টোত্রী দশা । কে ১৫ বিংশোত্তরী দশ! । 

চন্্র'ভোগ্যবর্ষা দি-- বু১২ বুভোগ্যবর্যাদি -. 
৮1১০২ ,/ বক্র ৫1৮১৮ 

ভ্টীহন-ক।হিনী -কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুরে ১২৮১ সালের 

৭ই জৈ্ঠ বুধঝার প্র।তে বেলা ১ দণ্ড ২৫ পল সময়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 

পিতার নাম একেদারনাথ দে। ইনি একজন প্রখ্যাতনাম! উপন্ভ।সিক। “মায়াবী 

মেনোরম॥ "পরিমল 'নীলবসন! লুনরী” 'জীবন্মাত রহস্ত, প্রভৃতি অনেকগুলি 
উপন্তা সগ্রন্ প্রণয়ণ করিয়া ইনি যশম্বী হুইয়াছেন।বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকটে ইহার 

রচিত উপন্তাসগুলির বিপুল প্রভাব দেখ যায়, এবং হিন্দী, উর্দি, মারাটী, গুজরাট 
প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহার তিন কন্তা ও এক পুত্র ; কলি- 

কাতায় সম্পন্ধলী সন্ত্ান্ত পরিবারের মধো কন্াগণ পরিণীতা, পুত্র শিক্ষাধীন। 

ইনি ৩৬ বংদর বয়ঃক্রমে যখন ধনজন-্সম্পদ-সর্ঘমৌভাগ্ের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইতেছেন, মেই নময়ে সন ১৩১৯ সালের ৩০শে শ্রাবণ রাত্রিশেষে সহস! হয়া, 

ঘাঁতে ইহার পত্বীবিয়োগ ঘটে এবং সেই শোকের আঘাতে ইনি সর্বকর্থে উদ।সীন 

হইয়। পড়েন। সেই সময় হইতেই ইহার প্রবল ধর্মভাবের উদ্রেক হয়; অল্প বয়সে 

মৃতদাঁর হইলেও আর বিবাহ করেন নাই। প্রথমতঃ তীর্থাদি ভ্রমণে কিছুকাল 

অতিবাহিত করিয়। পরে ইনি গাজীপুরে জট্নক নাদযোগী: সিদ্ধপুরুষের নিকটে 
যোগধর্শে দীক্ষিত হন। এক্ষণে ইনি তীর্থাদি ভ্রমণ, উপনিষদ-বেদাস্তশান্ত্রাদির চর্চা 
ও বৈষ্ণব মাহিত্যাদির আলোচনা লইয়াই জীবনের অধিকাংশ সময় পবিত্রভাবে, 

অতিবাহিত করেন। পৃথিবীর শোক ছুঃখ দেখিয়া পূর্বে ইনি কতকট। ছুঃখবাদী 
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নাস্তিক প্রকৃতির ছিলেন বটে, কিন্ত এখন দারুণ শোক পাইয়াও বলেন, পৃথিবীর 
এই শোক-ছুঃখ আপাঁতকঠোর হইলেও পরিণামে অমৃতপ্রস্থঃ তাহা পিতার 

গ্রহারের স্তাঁয় ভগবানের কক্ষণাধারাই ধরাতে বহন করিয়। আনিতেছে এবং এই 
শোকছুঃখের তমিস্রা মধ্যেই ভাম্বর ভাস্করের স্তায় ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন-_ 
শোকী ছুঃখী ধন্য হযর়। মানব-্জীবনে সম্মান বিগ্ভ/ যশঃ সম্পদাদিলাভ প্ররুভ 

লাভ নহে, ভগবদ্তাত্র-্লাভই প্রকৃত লাভ 7 তাহা না হইলে যেমনই হউক' না 

কেন--তাহা পশুজীবন। যিনি যাহাই করুন, ভগবানে ভক্তিভরে আত্মসমর্পণ 

ব্যতীত কাহারও শাস্তিলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই॥ ইনি আরও বলেন, ঈশ্বরা- 

স্তিত্বের প্রমাণ অতীব সুস্পষ্ট ; তাহাকে চাক্ষুষ না দেখিবার কারণ, তিনিই আমার 

ও সর্বজীবের ভিতর দিয়া সকল দেখিতেছেন, তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা বা দেখিবার 

মালিক, তাহাকে আর কি দিয়া! দেখা যাইবে, এমন অন্ত আর কি তাহার উপরে 

আছে? অনুরাগে মনে তিনি স্পষ্ট অনুভূত হন । তিনি সাকার, এই বিশ্বই তাহার 

রূপ “সর্বং খন্থিদং ব্রহ্ম” $ তিনি নিরাকার “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম |” 

জন্লব-স্পভ্রিকা-নিঙগাল্র | ( শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে, কলিকাতা )। 

ইহার জন্মকালীন রাশিচক্রে শুক্র কেন্দ্রী, তাঁহার ফল যথা ;-- 
সুখী সুবেশী স্বজনানুরাগী সদারযুক্তে। গুণবান্ ধনাঢ্য । 

শান্তরেষু বুদ্ধিঃ স্বকুল- প্রদীপঃ শুক্রশ্চ কেন্দ্রী চিরকালজীবঃ ॥ 
বিশেবতঃ এই শুক্র, গুরদৃষ্ট এবং লগ্নে স্বক্ষেত্রে কেন্দ্রী হওয়ায় এই যোগ- 

মহিম। আরও বদ্ধিত হইয়াছে $ যথা £-- 

সমীচীন অঙ্গঃ সমীচীন সঙ্গ: সমীচীন বন্ধঙ্গনাভোগযুক্তঃ | 

সমীচীনকম্ম। সমীচীনশন্ম! সমীচীন শুক্রে! যদ লগ্নবন্তী ॥ 

বাচালঃ শিল্পবি্াশ্চ ধনী ভোগী মহামতিঃ | 

কাব্যশান্ত্রবিনোদী চ ধার্মিকো। লগ্রগে ভূগৌ ॥ 

বৃহস্পতি জন্মলগ্নে পুর্ণদৃ্ঠি করিতেছেন, তৎ্ফল জাতকচন্ত্রিকায় যথা ;-_ 

জীবেক্ষিতঃ পণ্ডিত শান্তমুকতির্বেদাদিশাস্ত্রাগমপারগন্ত।। 
দীর্ঘযুরত্যন্তসশুচিঃ স্ুশীলো৷ জাতশ্চ পর্ণাং ভজতে বিভূতিং ॥ 

বৃহস্পতি যদি জাতলগ্ন দৃষ্টি করেন, তবে সেই জাতব্যক্তি পণ্ডিত, শাস্তমৃত্তি 
বেদ-মাগম প্রস্ততি শাস্ত্রে পারদর্শী, দীর্ঘাযুঃ, অতীব গুচি ও সৎস্বভাবান্বিত 
হইয়। বিপুল বিভবের অধীশ্বর হন। 

প্র-এ৮ 



৬১৮ জ্যেতিষ-প্রভাঁকর। 

এই কুগুলীতে লগ্ন, ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম পতি সহাবস্থান সম্বন্ধ করিয়া লগ্নে 

অবস্থিত এবং বুহম্পতি কর্তৃক পূর্ণদষ্ট ঃ এইহেতু বিশিষ্ট সম্্রমযৌগ সচিত 
হইয়াছে । যথা 

ব্রিক গাধিপয়োন্বধ্যে সম্বন্ধে। যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাঁথস্ত বলিনে! ভবেদ যদি সুযোগকৃৎ ॥ 

কেন্ত্রত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকৌ। 

অন্যত্রিকো গপতিনা সঙ্বন্ধো৷ যদি কিং পরম্ ॥ 

জ্যোতিষখাপ্রে উক্ত হইয়াছে, বুধ-_-জ্যেতির্বিগ্ঠা, চিকিৎপাশান্ত্, বাক্-শক্তি, 

শ্লেখক) শিল্প, কলাদিশা্ত্র, বেদান্ত-বিদ্তা, বাণিজ্য প্রভৃতির কারক ; এবং শুক্র - 

কলত্র, সুখ, গীত, শান্ত, কাব্য, যান, বাহন ও কবিতাদির কারক । এই 

কুগ্ুলীতে লগ্ন ও ৫ম পতি শুক্র-বুধ গ্রহ সহাবস্থান সঘ্ন্ধ করিয়৷ লগ্নে অবস্থিত 

ও বলশীলী ) এইহেতু জাতকের কবিত্বশক্তির যোগ স্থচিত হইতেছে । 

গুক্র যৌগকারক হওদায় “শুক্রেণ কাঁব্যকর্তাচ প্রাক তগ্রন্থ-তৎপরঃ 1” ইত্যাদি 

নিয়মে জাতক প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় নাটক, উপন্তাঁন প্রভৃতি প্রণেতা । 
শুক্র__মঞ্জলযুক্ত ; মঙ্গল__রক্তপাতীদির কারক, এইহেতু ডিটেকটিভ উপন্তা'স 

প্রভ্ততিতে ইনি সিদ্ধহস্ত ও যশন্বী।, বিশেষত: ৫ম বুদ্ধিস্থানস্থিত বৃহস্পতিতে 
“বিলাঁসে মতিবুদ্ধিগে দেবপুজ্যে ভবেজ্জন্নকঃ কল্পকো] লেখকো বা” 

ক্ষেত্রসিংহাসন যোগ ১-- 

দশমভবননাথঃ কেন্দ্রকোঁণে ধনে ব। বলবতি যদি জাতঃ ক্ষেত্রসিংহাঁসনে বঝ|। 

স ভবতি নরনাথে বিশ্ববিখ্যাতকীন্তিঃ মদ গলিতকপোলৈঃ সগজৈ; সেব্যমানঃ ॥ 

জাতকের রাজযোগ ১-- 

লাঁভেশ-বিছ্যেশধনেশ্বরাণামেকোপি চন্দ্রা যদি কেন্বর্তী । 
স্ব-পুত্র-লাভাধিপতিগু রুশ্চেদখণ্ড সাত্রাজ্যপতিত্বমেতি ॥ 

চন্দ্র প্রভা যোগ $--- 

পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্ত্রে চন্্র প্রভা-যোগ ইহ প্রণীতঃ। 
রাজাধিরাজে! গুণবান্ বিলাসী গঙ্গাজলে মুঞ্চতি জীবনঞ্চ ॥ 

সর্ধগ্রহদৃষ্ট বৃহস্পতি যোগ ১-- 
সর্বগ্রহৈঃ সরগুরুর্যদি রি গত্রিগর্ কথিতো নৃপযোগ এষঃ। 
বা পুনঃ স যদি পশ্ততি তান্ গ্রহেক্জন্ ভূয়াতদা নরপতিঃ প্রথিতঃ শতানুঃ ॥ 

ইতি বৃহজ্জাতকে । 



জন্মপত্রিকা-বিচার | ৬১৯ 

ষট্টশূন্যযোগ ?- 
ষটুশৃন্তে নৃপতির্ণবামধিপতির্ধানশ্বনাথে। ভবে । 

ধন্মাংশে নিপুণঃ পরস্ববিমুখঃ পাথঃ সুসম্ভাষকঃ ॥ 

ধন্ঠে! ধান্তধনাদিভঃ কুলপতিঃ শান্্ার্থবুউ, মানবঃ | 
লোঁকাঁন।ং প্রতিপাঁলকঃ কৃতিবিদোমানী চ মান্যো গুণী ॥ 

জন্মকাঁলে মেষাদি দ্বাদশ রাঁশির মধ্যে ছয় রাঁশিতে গ্রহগণ থাকিয়া 
যদি ছয় রাশিতে শুন্য থাকে, তবে ষ্টশূন্যযোগ হয়। ফ্টশূন্য যোগে 
মানব নরপতি, গো অশ্ব যানাদির অধিপতি, ধর্মতৎ্পর, পরধনে বিমুখ, 

ভূম্যধিকাঁরী, সদালাপী, ধনধান্যাদিযুক্ত, কুলশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রার্থবেতা, জনপালক, 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য, মান্ত ও গুণী হয়। | 

ইহার জন্মকাঁলীন ছইটা গ্রহ স্বগৃহস্থ ; তাহখর ফল যথা,-_. 

কুলতুল্যঃ কুলশেষ্ঠে। বন্ধুমান্তে। ধনী সুখী । 
ক্রমান্ন্পমমো ভূপ একা দিস্বগৃহে স্থিতে। 

নিশাশঙ্কা যোগ 3-- 
জীবে ভার্গবসোমক্য্যশশিজক্মা জাক্িজৈবীক্ষিতে | : 
ভূপাঁলো নৃপবংশবংশতিলকঃ প্রথ্যাতকীত্তিভবেৎ ॥ 

জাতকের পত্বীহাঁনি ঘোগ | 
লগ্নে ব্যয়েচ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে । 
কন্ঠ! হরতি ভর্ভতারং ভর্ত। ভার্ষ্যাং বিনশ্ঠতি ॥ 

ইতি জাতকা1ভরণে। 
ইই|র জন্মদময়ে মঙ্গল লগ্রগত হওয়ায় পত্বীহানি-যোগ ঘটির়াছে। 
সন্যাস যোগ ১-- 

গ্রহস্তুর্ভিঃ সহিতে তদদীশে ত্রিকোণগৈঃ কেন্দ্রগতৈত্তমুক্তঃ | 
চতুগ্রহৈঃ কেন্দ্রগতৈঃ এ ব্রজ্যামাপ্রে।তি কথিতে। মুনীব্ৈঃ 

ইতি সর্বার্থচিস্তামণো। 
এই কুগুডলীতে রবি, বুধ, মঙ্গল ও শুক্র এই চারিটা গ্রহ কেন্দ্রে অবস্থান 

করায় প্রবল সন্ন্যাসযোগ হুচিত হইয়াছে । কিন্তু এই যোগ লগ্নগত, তন্মধ্যে লগ্না- 
ধিপতি শুক্র লগ্নে স্বগৃহ-গত হওয়ায় ইনি যদিও সব্যাসধন্্ম গ্রহণ করিয়া গৃহ 
হইতে বহির্গত হইতে পারেন নাই, তথাপি গৃহে থাকিয়াও ইনি একরূপ নিলিপ্ত 

ষোগীবৎ ; অধিকন্ত গ্রহচতুষ্টয প্রতি ৫মভাবস্থ বৃহম্পতি পুর্ণনৃ্টি করায় ইহাঁর 
জ্ঞান ও ভক্তির ভাব পৃর্ণমাত্রায় আছে। 



৬২৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর। 

ভাগ্যভাবস্থ-শনিফলমূ। 
চ্নৎকারচি্তামণৌ-_ 

মতিস্তশ্ত তিক্তা ন তিক্তং তু শীলং রতির্যোগশীস্ত্রে গুণে! রাঁজসঃ স্যাৎ। 
স্হাদবর্গতে। ছুঃখিতে দীনবুদ্ধা। শনিধর্্মগঃ শন্মকৃৎ সন্াসং বা ॥ 

হোরারত্বে__স্বক্ষেচ্চগে শনৌ ভাগ্যে রাজা ভবতি ধার্মিকঃ 

বলবান্ শনি ধর্মমভাবস্থ হইলে জাতকের মনোবুদ্ধি তিক্তা' অর্থাৎ সাংসারিক 
বিষয়ে বিরক্ত-ভাঁবাপন্ন, কিন্তু সে সংস্বভীবান্থিত, যোগ-শাস্্রে অনুরাগী এবং রজৌ- 
গুগাঁবলম্বী হয়। সে ব্যক্তি দীন বুদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ বন্ধুবর্গকে দীন ভাঁবিয়! স্বকীয় 

দয়াগুণে বন্ধুবর্গের হুঃখে ছুঃখিত এবং সকলের স্থুখ সাধন করে অথব৷ সন্ন্যাসধন্মম 

অবলম্বন করে। হোরা-রত্বমতে নবমস্থ শনি স্বগৃহী বা তুঙ্গী হইলে জাতক 
রাজতুলা ভাগ্যশালী ও ধার্মিক হয়। 

শনি স্বয়ং কঠোর তপস্থী ও বিধিনিষেধবহিভূর্তি ব্রহমজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চধর্্মাশ্রিত 
প্রত্রজ্যার কারক; কিন্তু শনি শুভগ্রহযুক্ত ঝ দৃষ্ট হইলে জাতিককে উচ্চমতাঁব- 
লম্বী করিয়াও সদাচারসম্পন্ন করেন। ৯ম স্থান ও নবমাধিপতি হইতে জ্ঞান 
বিচার্য্য ) যে ব্যক্তির নবম স্থানে শনি থাকে ও কোন একটী রাজযোগ লঙ্ষিত 

হয়, (অর্থাৎ রাজযোগ সন্গ্যামযোগ ও একত্র বি্যমানহেতু ) সে ঝংক্তি রাজষি তুল্য 
হইয়া থাকে । বিশেষতঃ এই জন্মকুণ্ডলীতে অন্তান্ত রাজযোগ সত্তেও নবমস্থ শনি 
একাধারে নবম ও দ্শমপতি হইয়া ধন্মভাবে স্বগৃহে অবস্থিতিহেতে জাতকের 
পক্ষে রাজযোগকা'রী হইয়াও আসক্তিশৃন্ততার কারণ হইয়াছেন। ৫ম স্থান 
হারাই ভক্তির গাঁঢ়তা চিন্তনীয় $? ৫ম স্থানে বৃহস্পতি অবস্থান করিয়া! ধর্মভাব ও 

তদধিপতি শনিকে পূর্ণদৃষ্টি করার ধন্মভাব অতীব সুন্দর, তদ্বেতু জাতকের ধশ্ে 

প্রগাঁঢ মতিত্ব, ব্রহ্গনিষ্ঠ ততবজ্ঞান স্থচনা করিতেছে । 

ধার্দ্িকতা যোগ £-- 

গুরো বা তৃগুপুত্রে ব! স্বোচ্চমিত্রাংশকে শুভে। 
ধর্মীধিগে বলযুতে ধর্শীধ্যক্ষো নরো৷ ভবেৎ ॥ 

ইতি সর্বার্ঘচিস্তামণৌ। 
বিংশোত্তরী শুক্রদশায় বিশেষ ধর্দোন্রতি-যোগ। 



প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৬গঙ্গাপ্রনাদ সেন। 
জন্মপত্রিকা--শকাবাঃ ১৭৪৬1৪।১1৫৬।৩৩ 

জাতাহহঃ। পরাহহ | 

চু ভি. ৩ ২ ১২ 

২১ ৮ ৯ ৩২ ১৬ ৫৬ 
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১০ ৬ ২ বু৭ ১৭ ৯ ৩ 

অষ্টোত্তরী দশ।-_ .| বুশ ১, বিংশে।তরী দশা 
শও--১।২।৭ শ-৮81৬৭ 

ভ্ষীঅন্ম-ক্কািন্বী-গঞ্গাপ্রসাদ পূর্ববঙ্গের সুবিখ্যাত টব কবিরাজ- 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাঁতার কুমারটুলিতে আসিয়া বাস করেন 
এবং স্থচিকিৎস।র গুণে অল্পদিনের মধ্যেই ধন্বস্তরী' নামে প্রসিদ্ধ হন ! ইনি প্রত্যহ 

শত শত রোগীকে বিনামূল্যে মহামুল্য ওধধ-দাঁন, বিস্তর ছাত্রকে আহার "ও 

বিদ্ভাপান করিতেন । স্ুচিকিৎসাগুণে ইহার যশঃসৌরজ বঙ্গদেশের সর্বত্র বিস্তৃত 

হইয়াছিল। ১৮৭৭ সালে কলিকাঁতার দরবারে ইনি গভর্ণমেন্ট হইতে 

গ্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাত| ছূর্গাপ্রসাদ সেন ও 

অন্নদাপ্রসাঁদ সেনও বিদ্বান এবং সুচিকিৎসক। অন্নদাগ্রসাদ হোগলকুঁড়িয়াতে 

থাকিয়! এবং ছুর্গাপ্রসাদ কুমারটুলিতে থাকিয়া চিকিৎসা! করেন। 

জল্বসভ্রিকা-নিল্গলর-( প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৬গঙ্গাপ্রসাদ সেন) 

এই কুগুলীতে ভাগ্যাধিপতি গুরু তুঙ্গী হই্লা লগ্নগত হইয়াছে, এবং ৫ম ও ১*ম 

পতি মঙ্গল কন্দ্রগত হইয়া! লগ্রপতি চন্দ্রপহ দ্বিতীয় সম্বন্ধ করিয়াছে, এজন্য ইনি 

অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালীগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন এবং দেশ বিদেশে 

ইহার যশোসৌরভ বিস্তৃত হইয়াছে। 
ব্রিকোণাধিপয়োন্মধ্যে সম্বন্ধে যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথস্য বলিনো ভবেদ্ যদি স্থযোগরূৎ ॥ 



৬২২ জ্যোতিষ-প্রভাকবর । 

“চন্তরজ্ঞ-গুরু-কাব্যানাং মধ্যে যঃ কেন্দ্রনাথক£। 
স ছুষ্টোপি কোণেশসব্বন্ধী রাঁজ্যদীয়কঃ ॥৮ 

ইত্যাদি নিয়মানুসারেও বিশিষ্ট সন্ত্রমযোগ স্থচিত হইতেছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্ে 
উক্ত হইয়াছে যে, কর্কটলগ্নজাতকের মঙ্গল অতীব শুভ) যেহেতু মঙ্গল ৫ম ও 
১*ম পতি হইয়া স্বপ্ংই রাঁজযোগকারী। মঙ্গল ভূমির কারক, এইহেতু এই 
কুণ্ডলীতে মঙ্গল চতুর্থস্থানগত হওয়ায় জাতক গৃহ উদ্ভান ও ভূমি সম্পত্তিশালী। 

“নুথরাশিশ্থ কর্মেশ-দশী রাজা প্রদায়িনী--” ইত্যাদি নিয়মে মঙ্গল দশায় 

ভাগ্যোদয় ও যশোলাভ। 

“স্থিরং বিভ্তমায়ুঃ স্থিরং মানসঞ্চ স্থিরা টন রোগ|দয়ে! ন স্থিরাণি। 

অপত্যানি শুর: শতাদেক এব প্রপঞ্চাধিকো। লাভগে ভান্কুপুত্রে ॥” 

ইত্যাদি নিয়ম।নুসাঁরে শনি লাভস্থ হওয়ায় শুভ প্রদ। রবি বিশেষ বলশালী 

ও বুধ-শুক্রযুক্ত, এসন্ত কম্মুজীবাধ্য।য়ে “ভষজ্যচ।মী করতোয়পানাৎ” ইত্যাদি 

রবির জীবিক1। আর বুধে--ভিষক-জ্যোতি-কাব্যশিল্লেঃ লেখ্যৈশ্চ ইত্যাদি, শুক্র 

বিজ্ঞানুশাস্ত্রপরতা প্রভৃতি নিয়মে চিকিৎদাশাস্তে প্রধান সন্ত্াস্তগণ মধ্য গণা 

হইস্সাছেন। ধর্দীধিপতি তুঙ্গী বৃহস্পতি লগ্গত হইয়! ধর্থস্থানকে পুর্ণদৃ্টি দ্বারা 

অবলোকন করায় এবং লগ্রাধিপতি চন্দ্র, পঞ্চম ও দশমাধিপতির সহিত দ্বিতীয় 

সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়াঁয় ইহার গুরুজনে একান্ত ভক্তি এবং ধন্দসাধনে অন্থ্রাগ 

সথচিভ হইতেছে । যথা ;-_ 

গুরো বা ভৃগুপুত্রে ব! স্বোচ্চমিত্রাংশকে শুভে। 
ধর্মাধিপে বলযুতে ধর্মাধ্যক্ষো! নরো৷ ভবেঘ ॥ 

ইতি সর্বাথচিস্তামণৌ। 

লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান__পুত্রবোৌধক | পঞ্চমাধিপতি মঙ্গল কেন্দ্রগত হইয়া 
লগ্রপতি চন্তরৃষ্ট হওয়ায় এবং পুত্রকাঁরক বৃহস্পতি পুর্ণবলশালী হইয়! পুত্রভাবে 
ুর্ণৃষ্টি নিক্ষেপ করায় সৎগুত্রলাত চিত হইতেছে । 

জ্যোতিষশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে রবি রাজার কারক এবং চন্দ্র রাজান্ুগ্রহ- 

কারক। ইহীর জন্মলময়ে এই দুইটা গ্রহ বলবান্ হওয়ায় ইনি বিশিষ্ট রাজ- 
সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । 



জন্মপর্রিকা-বিচার । ৬২৩ 

লক্ষমীবান্ যোগ 3+-- 

্ কেন্দ্রমূলত্রিকোণস্থে ভাগ্যেশে পরমোচ্চগে । 
লগ্রাধিপে বলাট্যে চ লক্ষ্মীযে'গ ইতীরিতঃ ॥ 

গুণাতিরামে! বহুদেশনাঁথো! বিদ্যামহাঁকীন্তিরনঙ্গরূপঃ | 

দিগন্তবিশ্রান্তবুপালবন্দ্যো রাজাধিরাঁজে। বহুদা রপুত্রঃ ॥ 

তীর্ঘমৃত্যু যৌগ )-- 

ধর্শাধিপঃ পশ্ঠতি ধর্মভ।বং লগ্নাধিপঃ পশ্ততি লগ্রভাবং । 

মৃত্যু ধর্দ! পশ্ঠতি মৃত্যুনাথস্তদ! স্ৃতীর্থে নিয়তং মৃতিঃ স্ত)ৎ ॥ 

্রয়ে। গ্রহ! যদৈকত্র লগ্ররাশিবিবর্জিতাঁঃ। 

ভুক্ত স বিবিধান্ ভোগান্ শ্রিয়তে জাহুবী-জলে ॥ 

ইতি দীপিকায়াম্। 

চন্দ্রপ্রভা যোগ $-- 

পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্দ্রে চন্দ্র প্রভযোগ ইহ প্রণীতঃ। 

রাঁজধিরাঁজে! গুণবান্ বিল|সী গঙ্গ'জলে মুগ্চতি জীবনঞ্চ ॥ 

ইার জন্মকাঁলীন লগ্মেণ কর্মভাবগত এবং কর্ম্েশ বন্ধুভ/বগত ) ফল যথা _-৪ 

লগ্জেশে দশমে তৃর্যে পিতৃমতৃম্খ[ন্থিতঃ | 

বহুত্রাতৃযুতঃ কামী গুণসৌনদর্যযসংযুতঃ ॥ 

দশমেশে সুখে কর্মে জ্ঞানবান্ সুবিক্রমী। 
গুরু দেবাচ্চনরতে। ধন্মাত্মা সত্যসংযুতঃ ॥ 

এই কুণুলীতে ছুইটা শুভগ্রহ চররাশিশ্থ ; তাঁহার ফল যথা £-- 

চরে শুভে দাঁনপবিত্র হন্তং চরদ্ধয়ে চৈব জগদ্বশীত্বং | 

ইতি জাতক-চন্দ্রিকাঁয়াম্। 

বৃহস্পতি-কেন্ত্রী-ফলম্-_ 

দিব্যস্ত্রীবরকাঞ্চনা্বরগতা মাঁধা রলকষ্ীময়ঃ 

শান্্রং কৌতুকগীতনৃত্যরসতাব্যাপার দীক্ষা গুরুঃ | 

পুত্রভরাতৃজনান্থিতঃ স্থিরমতিঃ কর্তাতিগ্রীত্য ্বিতো 

জীবঃ কেন্দ্রী যদ! তবেনিক্সন্খী সৎক্রর্্কারী নরঃ | 

ইতি মাঁনসাগরীপদ্ধতি | 



মহাগহোপাধ্যায়৬ ঘ্বারকানাথ দেন কবিরত 
পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা৷ | 

শক।বাঃ ১৭৬৫।৪।১৬।৪৫।২৯ 

লং 

বৃ২৩ 

র ১১ শি রাম১৯ 

শু ১০ শ ২. 

বু ১২ চ ১৮ 
১ 

ভ্গীবন্ম-ক্ষাহিন্নী-মহামহোপাধাঁয় কবিরাজ দ্বারকান।থ সেন 
ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড় নামক গ্রামে ১২৫০ সালের ১৭ই 

ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্বারকানাথের বুদ্ধ প্রপিতামহ “রসেন্দ্রসার- 

গ্রহ” নামক স্বিখ্যাত সংস্কৃত চিকিৎসাগ্রন্থের প্রণেত। । কলিকাত| কুমার- 

টুলির স্ুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঞ্ধা প্রসাদ সেন দ্বারক[নাথের পিতামহ রামন্ন্দরের 
নিকট শিক্ষাগ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যে দ্বারকানাঁথ বিক্রমপুরের টোলে 
অধ্যয়ন করেন। অনন্তর মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত গঙ্ষাধর কবিরাজের 

নিকট দর্শন ও আযুর্কেদ শিক্ষা করেন। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকাঁলে ছ্ারকানাথ 
কলিকাতায় চিকিৎস! ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইহার 
যশ সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৯০১ গ্রীষ্টার্ষে মেবারের যুবরাজ পীড়িত 

হইলে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়! ইনি তাহার চিকিৎসার জন্ত তথায় যান। 
সকল স্থানেই ইহীর চিকিৎসা-কা্যের সাফল্য দর্শনে গভর্ণমেন্ট পরিতুষট 
হইয়। ইহাকে ১৯০৬ স্্ীষ্ঠাব্দের ১ল| জানুয়ারি মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান 

করেন। আযুবেরদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের 

নিকট এই উপাধি লাভ করেন। ইনি অন্যুন ৫০৯৭ ছাত্রকে আঘুর্ধেদ 
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শাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। ইনি আরুর্ধেদে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, 

কাবা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্বৃতি, ন্যায় ও উপনিষদে€ তেমনি বুুৎপন্ন 

ছিলেন । ১৩১৫ সালের ২৯শে মাঘ উদরীরোগে কলিকাতায় এই মহাজ্মার 

দেহত্যাগ ঘটে । ইহার জ্োষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যৌপীন্দ্রনাথ সেন এম এ, বহুদিন হইতে 
দক্ষতার সহিত আযুর্কেদীয় চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইতেছেন। 

জল্-স্ভ্রিক্কা-হ্লিলগাল্-€ মহামহোপাধ্যায় ৬ দ্বারক।নাথ সেন) 

এই কুগুলীতে শনি স্ফুটানুসারে ভাগ্য ভ।বগত। সপ্তমাধিপতি মঙ্গল, নবম ও 

দশমপতি শনি সহ চতুর্থ সন্বন্ধ করিয়াছে । এইহেতু বিশিষ্ট সন্ত্রযোগ স্চিত 

হইতেছে, যথা! ১ 

ত্রিকোণাধিপয়োন্মধো সন্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথন্ত বলিনো ভবেদ্যদি সুযোগকৃৎ ॥ 

ইতি বুহৎপাঁরাশরীহোর!। 

আয়ুন্্িষ্ঠলাভেশঃ সসম্বন্ধী চ যে| গ্রহঃ। 

পুনস্তাদৃশ কেন্দ্রশসন্বন্ধী স তু রাজ্যদঃ ॥ 

ইতি পারাশরীয় সুশ্লোকশতকম্্। 

নভেশ-বিগ্ভেশ-ধনেশ্বরাণামেকোহপি চন্দ্রাদ্যদিকেন্দ্রব্তী | | 

স্ব-পুভ্রলাভাধিপতিগুরিশ্চেদখগুসাম্রাজ্যপতিত্বমেতি ॥ 

ইতি বৃহৎপারাশরী হো'রা। 
'আঁয়, বিগ্ভা এবং ধনস্থানাধিপ।ত এই গ্রহত্রয়ের মধ্যে যদি কোন একটা 

গ্রহ চন্দ্র হইতে কেন্ত্রস্থানে থাকে এবং বুহম্পতি উক্ত তিন ভবনের 

কোন এক ভবনের অধিপতি হন, তাহ হইলে জীতক সমগ্র ভূমণ্ডলে অখণ্ড 

আধিপত্য বিস্তার করিবে। ইহার জন্মকাঁলীন লাতাধিপতি বুহম্পতি 
চন্দ্র হইতে €কন্দ্রবর্তী | 

ইনার জন্মকাঁলীন ভাগ্য ও কর্মাধিপতি শনি, নিধন ও লাভাধিপতি 
বৃহস্পতির সহিত ক্ষেত্র-বিনিময় বা মুখ্যসন্বন্বধে আবদ্ধ হওয়ায় ইহার, 
কোন সন্ত্রস্ত লোকের মৃত্যু হইতে ভাগ্য ও যশোলাঁভ স্চিত হইতেছে। 
কুমারটুলির সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের মৃত্যুর পর অল্প দিনের 

মধ্যেই ইহার যশে।রাশি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 
প্র--৭৯ 
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লগ্ন হইতে চতুর্থস্থান_-বিদ্যা, বন্ধু ও বিত্ত-স্চক। ইহীর জন্মকালীন 

বন্ধস্থানাধিপতি রবি স্বগৃহগত হইয়। শুক্রযুক্ত এবং বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট, 
এইহেতু ই্ার রাজভুল্য উচ্চ জাতীয় সধবন্ধুলাঁভ হুচিতহইডেছে। 

লগ্ন হইতে চতুর্থ ও পঞ্চমস্থান-_বিগ্ান্চক । এই কুগুলীতে চতুর্থাধিপ 

রবি ও পঞ্চমাধিপ বুধ দ্ব স্বগৃহে অবস্থান করায় এবং বৃহস্পতি কর্তৃক চৃষ্ 

হওয়ায় ইহার বিশিষ্ট সঘ্ধিগ্াঁলাঁভ স্থচিত হইতেছে 
লগ্র হইতে পঞ্চমস্থান__সম্তান-স্চক । এই কুগুলীতে পঞ্চমাধিপতি বুধ 

পাঁপযোগ রহিত হইয়! ম্বগৃহে তুঙ্গভবনে অবস্থিত এবং গুরু কর্তৃক প্রায় 
ুর্ণদৃষ্ট ? এইহেতু ইহী'র ভাগ্যবান্ সৎপুত্রলাভ স্চিত হইতেছে । ইহার জন্মকাঁলীন 
রবি ও বুধ বিশেষ বলশালী এবং কেন্দ্রগত উদ্দিত শুক্র, বৃহস্পতি দৃষ্ট, এজন 

“কর্দ্জীবাধ্যায়ে” ভৈষজ্যচামীকরতোয়পানাৎ ইত্যাদি রবির জীবিকা । আর 

বুধে--ভিষক-জ্যোতিষকা ব্যশিল্লৈঃ লেখ্যৈশ্চ, শুক্রে-_বিজ্ঞানশান্ত্রপরতা প্রভৃতি 

নিয়মে চিকিৎসাশাস্্রে প্রধান সন্ত্রাস্তগণমধ্যে গণ্য হইয়াছেন। 

ইহার জন্মকাঁলীন ছুইটাগ্রহ স্বগৃহস্থ ;' তাহার ফল যথা-- 
কুলতুলাযঃ কুলশেষ্ঠে। বদ্ধুমান্তো ধনী সুখী । 

ক্রমান্নপসমে! ভূপ একাদিস্বগৃহে স্থিতে ॥ 

ইাণার ধর্মসথানও অতি শ্ুন্দর । পঞ্চম স্থানে ভক্তি, নবম স্থানে জ্ঞান ও 

দশম স্থানে সাঁধন বিচার্য্য । ধর্মীধিপতি শনি স্ফুটানুসারে ভাগ্যস্থ । পঞ্চম ও 
দশমস্থানম্থ পাঁপযোগরহিত বুধ ও বৃহস্পতিকে শনি পূর্ণদৃষ্টি দ্বার অবলোকন 
করিতেছে, এইজন্য ইহার জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রিত ভাব পূর্ণমাত্রায় ছিল। 

ইহার জন্মসময়ে চন্দ্র হইতে দশমে রবি ও শুক্র অবস্থিত এবং চন্দ্র ও বৃহস্পতি 
কেন্দ্রী, তাহার ফল যথ! ১--. 

সুর্ধ্যঃ শুক্রসহায়ে। দশমে স্বজনাশ্রিতং নরং কুর্য্যাৎ। 
স্রীসংশ্রয়াৎ সমুদ্ধং হুভগং নৃপবল্পভঞ্চাপি ॥ 
মিত্রোপকারী বিভবাদিযুক্তো৷ বিনীতমুণ্তিঃ স্বৃতিশান্ত্রশীলঃ। 
প্রাপ্ধোতি দেশং শুভকামদেহং চন্দ্রোপকেন্দ্রী চিরকালজীবঃ ॥ 
জীবশ্চ কেন্দ্রী বনুশান্ত্রপাঠী নৃপস্ত মন্ত্রী বিভবাদিযুক্তঃ। 
সুকাস্তাকাস্তঃ ধনরত্বযুক্তঃ দয়াবিবেকী বস্ুপুক্রমিত্রঃ ॥ 

মি 
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জ্কীন্বন্ম-ক্াহিন্নী-ডাক্তার এমহেজ্্লাল সরকার হাওড়! জেলার 
অধীন পাইকপাড়া নামক গ্রামে ১৮৩৩ খুষ্টাব্বের ২রা নবেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ 

করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টারন্ে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন । ১৮৫৪ 

খৃষ্টাব্দে ইনি মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইনি ছাত্র জীবনেই ঠবজ্ঞানিক 

বিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন । ১৮৩৬৯ খুষ্টার্ধে ইনি মেডিকেল 

কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় ইনি সকল বিভাগেই উচ্চতম 

স্থান অধিকাঁর করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খুষ্টাব্বে বিশেষ সম্মানের সহিত ইনি এম্, 
ডি, পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়। উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহার চিত্ত হোমিও- 

প্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ১৮৬৭ খুষ্টাব্দে তিনি একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধে 

হোমিওপ্যাথির সমর্থন করেন। তিনি হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে নানা তত্ববের 

আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ছোটলাঁটের পৃষ্ঠপোষকতায় 

বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠা করেন । এই সভায় বড় লাট, ছোট লাট, হাইকোর্টের 
মাননীয় বিচারপতিগণ সর্বদা উপস্থিত হইতেন। ডাক্তার সরকার একজন 

বাগ্মী ছিলেন। ১৮১৮ খুষ্টান্দে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইস্থীকে “ডাক্তার 

অব ল” উপাধিতে ভূবিত করেন। ১৮৮৭ খুষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল কলিকাতার 

শেরিফের পদ্দে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অনেক সময়ে সিপ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন 
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এবং অনেক সময়ে সভাপতির কাঁধ্য করিয়াছেন। ১৮৮৩ খুষ্টাব্দে ইনি সি, 

আই, ই উপাধি লাভ করেন। মহেন্দ্রলীল অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হন, তিনি 

নানারূপ বাঁধ! বিত্ব অতিক্রম করিয়া স্বীয় প্রতিভীবলে বঙ্গদেশে প্রতিপত্তিতে 

শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ধর্মে ইহার প্রবল অনুরাগ ছিল, 

এবং শ্রীশ্ীরামরুষ্জ পরমহংস দেবকে অতীব ভক্তি করিতেন। 

জ্ন্যবসজ্িক্ষা-নিঙাক্--(ডাক্তার ৬মতেন্দ্রলাল সরকার, এম, ডি)। 

নিশার্দাচ্চ দরিনার্ধাচ্চ পরং সাদ্ধদ্বিনাডিক]। 
শুভা তদুদ্ভবো রাজ ধনী বা তৎসমোহপি বা ॥ 

ইতি বৃহৎ পারাশরী-হোরা। 

দিনাদ্ধ বা নিশার্ছের পর সার্ধঘিরদগুকাল অতি শুভ সময় । তৎসময়ে জন্ম 

হইলে জাতক রাজা, ধনাঢ্য বা তৎসমকক্ষ হইবে । ইনি দিনার্দের পর এক 

দণ্ডের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

মকর-লগ্রজাতকের শুক্র পঞ্চম ও দণমপতি হুইয়। স্বয়ংই রাঁজযোগকাঁরী । 

এই কুগুলীতে শুক্র নীচাংশ অতিক্রম করিয়া! ভাগ্যস্থানে লগ্রাধিপতির সহিত 
সহাবস্থান সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়! জাতককে বিশিষ্ট ভাগ্যশালী করিয়াছে । যথা. 

ত্রিকোণ।ধিপযোন্মধ্যে সম্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 
কেন্দ্রনীথস্য বলিনে। ভবেদ্যাদ স্থযোগকৃৎ ॥ 

ইতি লঘু পারাশরী । 

তথাণ্য ;--সাযুস্থিষষ্ঠলাভেশঃ স সন্বন্ধী চ যে। গ্রহঃ ॥ 
পুনস্তাদৃশসব্বন্ধী কেন্দ্রেশঃ স চ রাজ্যদঃ ॥ 

ইতি বুহৎ পাঁরাশরী-হোর! । 

এখানে অষ্টমপতি রবি ও তৃতীয়পতি বুহম্পতি সম সপ্তমে থাকিয়া সন্বনথ 

করতঃ পুনরায় মঙ্গলের সহিত সম্বন্ধ করিয়া রাজযোগকারী হইয়াছে । রবি 

নীচাংশ অতিক্রম করিয়া মঙ্গলের সহিত দশম হওয়ায় স্বদেশে ও বিদেশে 
বিশিষ্ট সন্ত্রযোগ সুচিত হইয়াছে । বুধ স্বনবাংশক বলধুক্ত; শুক্র স্বদ্রেকাণ 
বলযুক্ত, এজন্ বুধ-দশায় শুক্রান্তরে বিশেষ বিস্তা ও যশের যোগ। 

নবাংশ কুগুলীতে রবি ও মঙ্গল এক রাশিস্থ হইয়া রসায়নবিদ্ভাবিৎ যে।গ 

করিয়াছে । যথা কারক বিচারে “ধাতুবাদী কৌস্তায়ুধো বহ্ীজীবী চ ভৌমে” 
ইতি জৈমিনীস্বত্রম্। 
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শুক্রেন্দৌ বুধসংঘৃষ্টে সদ্বিষ্াভি ভবেন্নরঃ। 
পীযুষপাঁণিকুশলঃ সর্বরোগহরো ছ্বিজঃ ॥ 

ইতি বৃহৎ্পাঁরাশরী হোরা। 
নবাঁংশ কুগুলীতে শুক্র ও চন্দ্রের উপর বুধ-দৃষ্টি হইলে বিষমিশ্রণপটু বা বিষ 

চিকিৎসসমর্থ বিখ্যাত চিকিৎসক হইবে । অন্ত মতে উদ্দিত বুধ লাভস্থ ; বুধে 
“ভিষক-জ্যোতিষ-কাঁবাশিনৈঃ লেখ্যশ্চ” ইতাদি নির়মান্ুসারে দেখক ও চিকিৎ- 

সকের যোগ হইয়াছে । 
বাগ্মিযোগ ভু 

বাকৃস্থানপে সৌমাযুতে ত্রিকোণে কেক্তরস্থিতে তুঙ্গসমনিতে বা। 
শুভেক্ষিতে পুংগ্রহযোগযুক্তে বাগী ভবেদ্ যুক্তিসমন্থিতেহসৌ ॥ 

ইতি সর্ব চিন্তামণৌ। 

ইহার জন্মকাঁলীন রবি ও মঙ্গল দশমস্থ এবং বুহস্পতি কর্তৃক পূর্ণনৃষ্ট ; 
তাহার ফল যথা | 

দশমভবনসংস্থেতীক্ষভানৌ মন্ুষ্যো বহুতর ধনযুক্তো দীনশীলোহভিমানী । 
মৃদুশডচিরপি ভোক্ত। নৃত্যগীতান্থুরক্তে৷ নরপতিরিবপুজ্যঃ শেষকালে চ রোগী ॥ 

ইতি জ্যোতিঃকষ্লতিকাঁাম্ । 

কুলে তশ্ত কিং মঙ্গলো মঙ্গলে! নো জনৈভূ তে মধ্যভাবে যদি স্যাঁৎ। 

স্বতঃ সিদ্ধ এবাবতং সীয়তেইসৌ বরাকোহপি কণ্ঠীরবঃ কিং দ্বিতীয়ত ॥ 
ভুপোপমঃ সব্ববিনষ্টপাপঃ সৌম্যৈরযুক্তঃ সুভগোহতিলোকে । 

ইতি কুজে গুরোঃ॥ জাতকচক্দ্রিকায়াম্। 

অথ সর্বগ্রহাবলে।কি তলগ্নফলম্ ;-- 

সর্বেহপ্যাকাঁশগাঁবা উদয়মথ তদ। দৈবযষোগেন বিস্তং 

পল্যন্তি স্থানমানং দদতি গুণচয়ং রাজলক্্মীং তন্ুজান্। 
বন্ধুং পত্বীং মনোজ্ঞাং মুগ্চমধুরবচঃ সৎকুলীনাঞ্চ ভার্য্যাং 
রাজ্ঞঃ গ্রীতং সুপুষ্টাং মরণমিহ গুভং জাহৃবীবারিমধ্যে । 

রিপুভাবস্থ রাঁহুতুঙ্গীফলম্ ১ -- 
মুগপতিবৃষকন্াকর্কটস্থে চ রাহুর্ভবতি বিপুললক্ষ্মী রাজরাজ্যাধিপো বা। 
হয়গজনরনৌকামেদিনীপণ্ডিতশ্চ দ ভবতিি কুলদীপে রাহুতুঙ্গো নরাণাং ॥ 

ইতি মানসাগরীপদ্ধতি। 



সম্পাদক ৬নগেক্দ্রনাথ বোষ, 

_. প্রিন্সিপাল মেট পলিটন কলেঙ্জর, কলিক।তা। 

[ ইনি সাধারণতঃ “এন্ ঘোষ” নামে পরিচিত। ] 
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জ্গীবল-ক্কাহিন্নী-( ৬নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ) ১৮৫৪ খুষ্টাবন্বের আগষ্ট 

মাঁসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতাঁর নাম ভগবতীপ্রসন্ন ঘোষ, হাইকোর্টের 
উকীল ছিলেন। ১৮৭১ খুষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

ছাত্রদ্দিগের মধ্যে ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । বি, এ পাঠকালে ইনি 

পিভিল-সার্ভিম পরীক্ষা! দিবার জন্য ইংলগ্ডে গমন করেন | উক্ত পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইতে ন। পারায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষ/ দেন, এবং তাহাতে উত্তীর্ণ 

হইয়া ১৮৭৬ গ্রীষ্টান্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। 

আইন অপেক্ষা সাঁহিত্যে অত্যধিক অনুরাগ নিবন্ধন ইনি বিগ্াসাগর-প্রতিষ্িত 

মেক্রীপলিটন কলেজে সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন, 

কিছুকাল পরে অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। মৃত্যুকাঁল পর্য্স্ত এই কাধ্য 

দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আমিতেছিলেন। মিউনিসিপ্যাল কমিসনার 

ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সদস্ত থাঁকিয়া' ইনি অনেক সময় নিভীকত। ও তেজন্বিতার 

যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি মিরার, বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রে মধ্যে মধ্যে 

প্রবন্ধা্দি লিখিতেন। কিছুদিন পর্যন্ত “ইওিয়ান একো” নামক সাময়িক 

পত্রের সম্পার্দকতা করেন । ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে “ইও্ডয়ান নেশান” নীমক সাপগ্াহিক 

পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃতাকাল পর্যন্ত অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদকতা৷ 
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করিয়া আসিতেছিলেন। ইহীর ইংরাজী ভাষার ব্যৎপতিতে ইংরাঁজগণও 

বিন্বয়ান্িত হইয়াছিলেন। কি লেখার, কি বক্তৃতার ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য 

ও তর্কশক্তিতে অসাধারণ ভাবে প্রকাশ পাইত। বঙ্গভাষাতেও ইনি খুব 
ভাল বক্তৃতা কুরিতে পারিতেন। ইংলও্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া নগেন্দ্রনাথ 

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পিতৃভবনেই বাস করিতেন । জীবনের প্রথমভাগে ইনি 

প্রত্যক্ষ বাদের অনুরাগী ছিলেন, তৎপরে আনুষ্ঠানিক হিন্দুর স্তায় সমাজে 

থাকিতেন। শেষ কয়েক বৎসর ইনি এলাহাবাঁদে অনুষ্ঠিত বাধাস্বামী 

সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং গীতাপাঠেও আস্থাবান ছিলেন। ইনি 
কষ্ণদাস পাল ও মহারাজ নবরুষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত রচনা! করিয়া গবেষণ! লিপি- 

পটুতা৷ ও চিন্তাশক্তির সম্যক্ পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে ইনি “€বরি বেরি 
রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন) স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত ইনি দেই সময় পুরীধামে 

গমন করেন। নগেন্দ্রনাথ পুরী হইতে প্রত্য/গমন করিলেন, কিন্তু হদয়- 
দৌর্ধল্য আরোগ্য হইল না। ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দেরে ৫ই এপ্রেল হৃদ্রোগে 

ইনি অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন। ইহার বিনয় শিষ্টাচার সরলতা 'ও অগাধ 

পাণ্ডিত্যে ইনি সকলেরই শ্রদ্ধীভাঁজন ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে ছোটলাট 
স্তর এডওয়ার্ড বেকার সাহেব একটী প্রশংসাহ্চক মন্তব্য সংবাদ পত্রে 
লিপিবদ্ধ করেন; রাজকাধ্যের সহিত সম্বন্ধবিহীন ব্যঞ্তিকে মৃত্যুর পর 

এরূপ সম্মানলাভ করিতে সচরাচর দেখ! যায় না। ইহার নৃত্যুতে বঙ্গদেশে 
যে একজন উচ্চশ্রেণীর ভাবুক 9 সাহিত্যিকের অভাব ঘটিল, সে বিষয়ে আর 

মতদ্বৈধ নাই। 

ভকম্বপভ্রিকা-নিচগল্র--(৬নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রিন্সিপাল মেউ্র- 
পলিটান কলেজ) এই কুগুলীতে শুক্র পঞ্চম ও দখমপতি হইয়। নিজেই রাজ- 
যোগকারী হইয়াছে, তাহ!তে আবার নবমপতি বুধের সহিত কেন্দ্রে সহাবস্থান 

সন্বন্ধ করিয়াছে; এইজন্ত বিশিষ্ট সন্ত্রমণযোগ সুচিত হইতেছে । যথা 

ভাগ্যরাজ্যেশ্বরৌ ভাগ্যে রাজ্যে বান্যোন্তরাঁশিগো। 
জাতৌ স্ব স্ব গৃহে যাতৌ যোগোহয়ং প্রবলঃ স্বৃতঃ ॥ 
চল্ত্রজ্ঞ-গুরু-কাব্যানাং মধ্যে হঃ কেন্দ্রনাথকঃ | 

স হুষ্টোহপি চ কোণেশসন্বন্ধী রাঁজ্যদায়কঃ ॥ 
ইতি বৃহৎপারাশরী-হোরায়াম্। 



৬৩২ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

জীবাত্ত, সপ্তমে চন্দ্রোহপাথব! জীবসংযুতঃ। 
জীবযৌগোহয়মিত্যাহর্জোতিংশান্বপরায়ণাঃ ॥ 

বুধনপরিপুর্ণো দানশীলো গুণজ্ঞঃ | 

ভব ত চ নুপপুজ্যো মানবো জীবযোগে ॥ 

ইতি বুহজ্জাতিকে | 

ইইার জন্মকালীন বুহস্পতি হইতে সপ্তমে চন্দ্র অবস্থান করায় জীবষোগ 

হইয়াছে । এই যোগে জাতব্যক্তি ধনাঢ্য, গুণজ্ঞ, দানশীল ও রাজপুজিত হয়। 

জ্যোতিষশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে রবি রাজার কারক এবং চন্দ্র রাজানুগ্রহকারক । 

রবি অথব! চন্দ্র বলবান্ হইলে জাতক রাঁজসম্ম/নী হয়। ইহার জন্মক1লীন রবি 

ও চন্দ্র উভয়েই বলবান্, এইহেতু ইনি বিশিষ্ট রীজসম্ম'নী ছিলেন । 

বুধ-জ্যোতির্বিগ্া, গণিতব্দ্যাী, বাকৃশক্তি, লেখক, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন- 

বিদ্কা, প্রভৃতির কারক । এই কুগুলীতে বুধ ও শুক্র সহাবস্থানে কেন্দ্রগত 

ঠইমা বলবান্; এইহেতু ইনি একজন আইনজ্ঞ এবং সুলেখক ছিলেন। 

দ্বিতীরাধিপতি শনি শুভগ্রহের যোগনদুষ্টিরভিত ভইয়া পাপযুক্ত ও শক্র 

মঙ্গল কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট এবং ধাকৃশক্তির কারক বুধ শ্,টানুপারে অষ্টমগ্থ। দবিতীয়স্থানে 
অষ্টমাধিপ রবির পুর্ণদৃঠটি আছে । এইহেতু এই খাসা বাক্য-ব্যবস!য়ে অথাৎ 
আইন ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারেন নাই। 

লগ্ন হইতে-চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান বিস্ভান্ুচক। 

এই কুগুলীতে রাহু বুষরাশিগত হইয়। পঞ্চমস্থ, ও লগ্রপতি শনির সহিত 

সহাবস্থান সপ্বন্ধে আবদ্ধ। চতুর্থাধিপতি মঙ্গল দশমস্থ হইয়। চতুর্থস্থানকে পুর্ণদৃষ্টি 
দ্বারা 'বলোকন করিতেছে এবং বিষ্ভাকারক বুধ, শুক্র 9 বৃহস্পতি বিশেষ 

বলশালী ; এইজন্য ইনি অতিশয় বিদ্যোৎ্সাহী ছিলেন। 

পঞ্চম স্থানে ভক্তি নবম ও দশম স্থানে ধন্ম ও কম বিচার্ধ্য | পঞ্চম ও দশম 

পতি শুক্র কেন্দ্রী হইয়! লগ্রপতি শনি ও নবম পতি বুধ সহ সন্বদ্ধ করায় জ্ঞান ও 

ভক্তিপুর্ণ ধর্্-সাঁধনে অনুরাগ সচিত হয়। 

ইহার জন্মকাঁলীন ইটা গ্রহ স্বগৃহস্থ ; তাহার ফল যথা ;-_- 

কুলতুল্যঃ কুলশ্রেষ্ঠো বন্ধমান্তে। ধনী সতী । 

ক্রমান্নপসমো। ভূপ একা দিস্বগৃহে স্থিতে ॥ 



স্বপ্রমিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৬উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
. সাধারণতঃ ঢব.লিউ, পি, ব্যান/ঞ্জি নামে পরিচিত। ) 

হাইকোর্ট, কলিকাতি। ৷ 

জন্মপত্রিকা--শকাবধাঃ ১৭১৬৮১৫৪৭৪৩ 
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জী লন্ম-কাভ্ডল্ী_উমেশচন্দ্র ১৮৪৪ খুষ্টান্দে খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ 
কারেন। ইহার পিতা হাইকোটের একজন প্রধান এটণি ছিলেন। বান্যকালে 
উম্েশচন্দ লেখ! পড়ার প্রতি তাদুশ মনোযোগী ছিলেন না) অভিনয়াদি 
দেখিয়া বেড়াইতেন। কিছুকাল পরে উমেশের জীবনে পরিবর্তন দৃষ্ট হইল। তিনি 
মনোধৌগপুর্বক আইন শিক্ষা করিয়া তাহাতে এরপ পারদর্শিত। লাভ 

করিলেন যে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রম্তমূজ্জি জেমসেটজি জিজিভাই নামক প্রসিদ্ধ 
পারদিক কুবেরের প্রদত্ত বৃত্তি পাইয়া আইন পড়িবার জন্য বিলাঁত-াত্র 
করিলেন-_ এই বৃত্তি-পরীক্ষায় তিনি প্রথমস্থান অধিকাঁর করিয়াছিলেন। যথা, 
কালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ তিনি কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টের 
ব্যারিষ্টার হইলেন। অল্পকীল মধ্যেই তিনি ব্যবহারজীবগণের মধ্যে 
শেঠস্থান অধিকার করিলেন। উমেশচন্দ্র ছুইবার হাইকোর্টের জজিয়তি 
গ্রচণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ুইবারই তিনি উক্তপদ প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন। স্থরেন্্রনাথের আদালত-অবজ্ঞার মোঁকদ্দমায় এবং ছ্েটস্ম্যান্ 
সম্পাদক রবার্ট নাইটের 'মোকদমীয় উমেশচন্দ্র প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রবল 

প্র-৮* 



৬৩৪ জ্যোতিষ-প্রভাকর । 

যুক্তির সহিত আধাপতে  প্রতিবাদীপক্ষের সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৮৯২ 

খৃষ্টাব্দে ইনি কংগ্রেসের সম্পাদক-পদ গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হওয়ায় 

উমেশচন্দ্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিলাত"গমন করেন এবং শ্রীযুক্ত দাদাভাই নরোজি 

এবং মিষ্ট/র ডিগবির সহযোগে সেখানে একটী রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্টা 
করেন। ইংলগবাসীদিগের সম্মুখে ভারতীয় অবস্থা সর্বদা প্রতিফলিত 

রাখাই এই সভার উদ্দেত্ত । বন্দোপাধ্যা্স মহাশয় ইংরেজ ও বাঙ্গালী 

উভয় শ্রেণীর প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । তীহাঁর নিভীকতা, সত্য- 
প্রিয়তা প্রভৃতি গুণ অনুকরণযোগা । ১৯০৬ খুষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই তিনি 

ভারতকে কীদাইয়া বিলাঁতের ক্রয়ডন ধাঁমে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। 

তাহার মত অদ্বিতীয় ভারত সন্তান একস্ত ছুলভ। 

ভুল্বশজ্িক্।-ভিচাঁজ্র 1--(৬উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার ) 

তুলীলগ্ন জাতকের শনি ৪র্থ ও ৫মাধিপ য়ায় স্বয়ংই রাঁজযোগকারী । এই 
কুণ্ডলীতে শনি বিশেষ বলশালী হইয়া কেন্দ্রপতি মঙ্গল ও কোণপতি বুধের 

সহিত সম্বন্ধ করিয়া জাঁতককে বিশিই সন্ত্রমশ।লী করিয়াছে, যখা 

ত্রিকোণাধিপয়োর্্ধ্যে সন্বন্ধো যেন কেনচিৎ 

কেন্দ্রনাথন্ত বলিনে! ভবেদ্যদি সুযোগকৃৎ ॥ 

কেন্দ্রত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যৌগকারকো। 

অন্যব্রিকৌণপতিন। সন্বন্ধো যদি কিং পরম্ ॥ 

ইতি লঘু পাঁরাশরী । 

লগ্মাধিপতি শুক্র ও দ্বিতীয়াধিপতি মঙ্গল পরস্পর ক্গেত্রবিনিময় অর্থ।ৎ মুখ্য 

সম্বন্ধহেতৃ বলবান্ এবং ধনভাঁবে (দ্বিতীয়স্থানে মুখ 'ও বাক্য বিচাধ্য ) বৃহস্পতির 

পূর্ণদৃটি থাকায় ও বুধ কেন্দ্রগত হইয়া! বলবান্ হওয়ায় জাতকের বাগ্মিতাঁ 
যৌগ সচিত হইতেছে । বুধ ও শুক্র আইন বিদ্যার কারক, এইহেতু ইহার জন্ম- 
সময়ে এই ছুইটা গ্রহ বলবান্ হইয়। জাতককে বিশিষ্ট আইনশীস্ত্র্ঞ করিয়াছে । 

শক্রস্থানে যদ! জীবে লাভস্থানে শশি ভবেৎ। 

গুহমধ্ো সজাতশ্চ বিখ্যাতঃ কুলদীপকঃ ॥ 

ইতি মানলাগ রীপদ্ধতি। 



জন্মপাত্রকা-বিচার । ৬৩৫ 

ইইার জন্মসময়ে লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থানে শ্বগৃহে বৃহস্পতি ও একাদশ স্থানে চক্র 

অবস্থান করায় বিশিষ্ট সন্তরমযোগ স্থচিত হইয়াছে । 

লগ্র হইতে চতু্থস্থান গৃহ-বোধক | এই কুগ্ুলীতে চতুর্থস্থান চররাঁশি 

হওয়ায় ও চতুর্থাধিপতি শনি চররাশিগত হইয়। মঙ্গলের সহিত পূর্ণদুষ্টি-স্বন্ধ 
করায় জাতকের বন্ুস্থানে গৃহভূশিসম্পত্তি-লাঁভযোগ সুচিত হইয়াছে । যথা_ 

গৃহস্থানে চরে লগ্নে তদীশে চররাশিগে। 

তখৈৰ তৎকারকেহপি বনুস্থানে গৃহং ভবেৎ ॥ 

ইতি সর্বার্থচিস্তামণৌ। 
লগ্ণ হইতে পঞ্চমস্থান-- সম্তানশ্থচক । ইহার জন্মকালীন লগ্ন হইতে পঞ্চমা- 

ধিপতি শনি কেন্ত্রে স্বগৃহে মিত্র বুধযুক্ত এবং পঞ্চমন্থান পাঁপগ্রহযোগ-দৃষ্টি রহিত; 

এইহেতু ইহার ভাগ্যশালী বহুপুত্রলাভ সচিত হইয়াছে । 
ইহার পঞ্চমীধিপতি শনি 'ও নবমাধিপতি বুধ সহাবস্থান চতুর্থ সম্বন্ধ করিয়। 

বলবান্ হওয়ায় ইনি যে একজন উচ্চ মতাবলম্বী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তবে অবশ্ত শনি কারক হওয়ায় এবং লগ্নে পাঁপদৃষ্ট মঙ্গল ত্বস্থান করায় 

আক্ুষ্ঠ।নিক হিন্দুগণের মত হইতে ইহ্ীর মত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন মত্রে। 
ইহ!র জন্মসময়ে লগ্রপতি ও ধনপতি মুখ সম্বন্ধ করিয়াছে ; তাঁভার ফল যথা__ 

লগ্রাধীশেহর্থগে চেদ্ধনভবনপত লগ্নঘাতেহর্থবান্ স্যাদ্। 

বদ্যাচার প্রবীণঃ পরমন্থকৃতরুৎ সারত্বস্থোগশীলঃ ॥ 
ইতি বুহৎ পারাশরী । 

ইহার জন্মকালীন হূর্ধয হইতে দ্বিতীয় স্থানে বুধ ও শনি এবং দ্বাদশে শুক্র ও 

রাহু অবস্থিত ; বৃহজ্জাতক-চন্দ্রিকায় তাহার ফল যথা--. 

সূধ্যাদুভচরো! বহুভৃত্যধনো বন্ধুনামাশ্রয়ঃ | 

নুপপুজো ভুনক্তি ভোগান্ুর্ভচ্চাং ॥ 

রবি রাজার কারক এবং চন্দ্র রাজান্ুগ্রহকারক। ইহার জন্মকালীন এই 

ইটা গ্রহ উপচয়গত ও বলবান্ হইয়া জাতককে বিশিষ্ট রাজসম্মানী 'ও সুখী 

করিয়াছে 



কবিবর ৬ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । 
জন্মপাত্রিকা--শকাব্দঃ ১৭৩১১০২৪১২৯ 

বু৫ 

জন্মকুগুলী 

ধারার বাহারের 

সত 
ভ্কীন্রন্ব-কাহিল্ী-সন ১২১৮ সালের ২৫শে ফাল্তন শুক্রবার খনি 

২৪ পরগণার অধীন কাঁচড়াঁপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাপ্ধ পিতাঁর 

নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত । দশবৎসর বয়ঃক্রমকাঁলে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ ঘটে | 
বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র প্রথর স্বৃতিশক্তিশালী ৷ ছুর্বোধ সংস্কৃত শ্লে।কের 

ব্যাখ্যা তিনি একবার মাত্র শুনিয়। বাঙ্গালা কবিতায় র$না করিতে পারিতেন। 

ইনি বাল্যকালে কেবল বিদ্যালয়ে পাঠ করিরা খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই পাঁভ 

করেন নাই কিন্তু কবিত্ব-শক্তি থাকায় জন-সমাজে অধিকতর আনৃত ভন। 
১২ বৎসর বয়স হইতেই গান রচনা আরম্ভ করেন? ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ 

ইহার “সংবাদ প্রভাকর” বাহির হয় । এই পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দ্বাহিক 
তৎপরে দৈনিক হইয়া! বাহির হইয়াছিল। সাধুরঞ্রন ও পাষণ্ড পাঁড়ন নানক 
ইনি আর দ্রইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র গ্রচাঁর করির়াছিলেন। পাঁষগু- 
শীড়নের সহিত ৬গোৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের রসরাজ নামক সাপ্তাহিক পত্রের 

সর্ধদ। বিবাদ হইত । ঈশ্বরচন্দ্র গু শ্বোবস্থায় গ্রবোধ প্রভাকর, হিত 

প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাঁশ এবং কলি নাটক নামে ঢারিখানি পুস্তক রচনা 

করেন। ক্লেব ও ব্যঙ্গপুর্ণ কবিতা রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 

| 

চ ১৮ 
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দয় দাঁঞ্ষিণ্যগুণেও ভূষিত ছিলেন। ১২৬৫ সাঁলের ১০ই মাঘ ইহার পরলোক 

ঘটে। মৃত্যুকালে ইহার বয়স ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। 
ভ্ল্পভ্িক্কা-হ্িাকর--৫কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত )। ইহার জন্মকাঁলে 

বৃহস্পতির পুর্ণদৃষ্টি বুধের উপর থাকায় এবং শনি ও বৃহস্পতি পরস্পর পৃর্ণদৃষ্ি 

সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়াঁয় বিশিষ্ট সন্ত্রমযোগ সুচিত হইয়াছে । যথা-- 
পশ্ঠেন্মগাাঘবগমিন্দ্র মন্ত্রী বিচিত্রসম্পর্পতিং করোতি । 

ইতি ঢুগ্ডিরাজোক্ত রাজযোগঃ | 

যদ। চ সৌ'রঃ স্থুররাজমন্ত্রী পবস্পরং পশ্ঠতি পূর্ণনৃষট্া | 

তদ1 সমগ্রাং বস্থুধামুপৈতি কিং বাধমেনান্ গুণেন কিংবা । 

ইতি বৃহৎ পাবাশরী হোরা। 

শুক্র স্বয়ং পঞ্চম 9 নবমপতি হইয়া উচ্চস্থ ও চন্দ্রের কোণস্থ হইয়াছে, এবং 

পঞ্চমপতি বুধ কেন্তরস্থ হইয়া লগ্রপতি শনির সম্বন্ধী হইয়াছে । শুক্রে কাবা, 
বিজ্ঞানশান্পরতা এবং বুধে ভিষক-জ্যোতিঘ্কা বাশিলৈ: লেখ্যৈশ্চ ইত্যাদি 
নিথমানুসারে উদ্দিত বুধ লগ্রগত হইয়] বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণনৃষ্ট হওয়ায় এবং 
শুক্র দ্বিতীয় স্থানে ( বিছ্যা চক ) উচ্চ রাশিগত হইয়া বলঝান্ হওয়ায় ইহার 

কবিত্ব-শক্তির বিকাশ গুর্ণমাত।য় চিত হইতেছে। 

বাগ্সিতা যোগ »বুধ কেন্দ্র, দ্বিতীয়পতি ত্রিকো গস্থ, দ্বিতীয়ন্ শুক্র উচ্চস্থ 
9 খলখালী হইলে যদি কর্মন্থ চন্দ্র মঙ্গলদৃষ্ট ৬য়, তবে জাতক যুক্তি-সমন্থিত 
বাগ্মী হর। 

পিতৃকাঁরক রবি শক্রগৃহস্থ হইয়া শনি ও রাহু কতৃক পূর্ণদৃষ্ট হওয়ায় বাঁল্য- 

কালে ইহার পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। 

জন্মলগ্ন হইতে নবমস্থান__ধন্মবোধক । ধর্দমাধিপতি শুক্র উচ্চরাশিশ্থ হইয়। 
শুভগ্রহের নবাংশে অবস্থান করায় এবং ধন্মস্থ।নে গুরুর পুর্ণদৃষ্টি থাকার জাত" 

কের ধম্মসাধনে একান্ত অনুরাগ স্ছচিত হইতেছে । ঘযথ।- 

গ্রে বা তৃগুপুত্রে ব! স্বে[চ্চমিত্র/ংশকে শ্তাভে। 

পন্ম। বিপে বলযুতে ধন্মাব্যক্ষো সবে ভবেছ॥ 

চি ওর ৮২০ ও কাজে 



প্রমিদ্ধ ওপন্যাসিক দাখোদর মুখোপাধ্যায় 
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গ্রহাণাং স্পষ্টাঃ 

র--১1১1৪* শখ [২৭ অষ্টোত্তরাঁদশ। 
.. লং র২ও৩[ শু-”১৪1২৮ ৮--১১২১১৮ | বাঃ / 

ম--৯।২৬৮ ২৩ 

বু--৯1২৮৫ জন্মকুগুলী | ধু ২৩ 
ম ২৩ 

বু--৭1২৯1৫০ 

ৰ টি 5 
»-৯1১৪।1৩ হ 

এ রি রি বিংশোত্রীদশ। 
শ--০।২৭।১০ রা ব১৮ ্ বু_১২৮1২০ 

রা--২৬২ 14... চি 
শে -- ৩৩৭৭ সনি “৪8. চারটে চা ৪ 

জ্ীন্বন্ন-ক্গন্ডিন্নী-১২৫৯ সালের ২র! ফাল্তুন নদীয়! গেলোর অন্তর্গত 
কৃষ্ণনগর গ্রামে মাতুলালয়ে ইহার জন্ম হয়। গ্রসিদ্ধ ঝাঙ্গালা ব্যাকরণ রচয়িত্রা 

লোহারাম শিরোরত্ব ইহার মাতুল ছিলেন। মাতুলালয়েই ইনি প্রতিপ।লিত 
হন এবং বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভি করেন। ইংরাজীতে ইই|র বুৎপত্তি 

ছিল; বাঙ্গালী ও সংস্কৃতেও ইনি বাৎপন্ন ছিলেন। ইনি মুন্ময়ী, মা ও মেয়ে, 
ছুই ভগিনী, বিমল” কর্মক্ষেত্র, শান্তি, সোণার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্বী, 

নবাবনন্দিশী, ললিতমোহন, অমরাবতী, নবীনা প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্াঁস 

প্রণয়ন করেন। এতদ্যতীত ইনি ৯টা টাকা ভাষ্য ও স্থবিস্তুত 

ব্যাখ্যা সহ শ্্রীমন্তগবাগীতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই শ্রস্থ 

প্রায় সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। জ্ঞানাস্কুর ও প্রবাহ সাময়িক পত্রও 

ইইাঁর সম্পাদদকতায় প্রকাশিত হয়। হিন্দধন্মে ইহার আস্থ। ছিল। প্রথম 

পত্বা-বিয়োগের পর পুনরায় দাঁরপরিগ্রহ করেন। ইনি পুত্রসস্তানে বঞ্চিত 

ছিলেন। ১৩১৪ সাঁপের ৩১শে শীবণ ৫৪ বৎসর বয়সে ইনি স্বর্গাবোহণ 

করেন। 
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জ্ুম্গযপভ্িকা-লিলান্--( প্রসিদ্ধ গুপন্তাসিক দামোদর বিদ্ারণা ) 
রাজযোগ বিচার ;-চন্ত্র হইতে উপচয় স্থানে (৩৬/১০1১১ স্থানে) মঙ্গল 

শুক্র বুধ অবস্থিতি করিলে এবং গুরুর কোঁণস্থ চন্দ্র হইলে, জাতক সৎকবি, 

বিজ্ঞানশান্ত্রে কুশল, বহু শিষাযুক্ত এবং সন্ত্রান্তগণ মধ্যে গণা হইবে, ইহাতে 

সন্দেহ নাই । ইতি জাতক পারিজাতে। 

তথান্ত-- 

গুরুপ্রদৃষ্ট নিজ মিত্র গ্ৃতে, কর্মস্থ চন্দ্রঃ জননে যদি স্তাৎ। 

তশ্ঠৈব চন্্রস্ত বুধ রশুক্রা একা দশস্থা যুগ জাতিকণ্ত | 
সঃ মাতুলার্থ প্রতিপাঁলিতঃ সন্ কবিঃ স পশ্চান্নিজদেশব।সী । 

স্বধন্মকর্ম[কুল পুজাভক্তে। বিজ্ঞানশান্ত্রে নিপুণঃ যশস্বী ॥ 

শিষ্যপ্য নাঁনাপুযুপদেশকত্বাৎ দেশে বিদেশে কিল মান্তগণাঃ | 

তেনৈব নিত্যং জগতি প্রপূজ্য যোগেপ্যহয়ং শান্বিশারদেন | 

ইতি নাঁরদ সংহিতীয়াম্। 

নিজ মিত্রগৃহস্থ দশমস্থ চন্দ্র গুরুদুষ্ট হইলে, সেই চন্দ্রের একাদশে বুদ মল ও 

শুক্র ঘদি জন্মকাঁলে অবস্থিত হয়, তবে মিথুনলগ্রজাত মানব স্বীয় মাতৃলান্ন প্রতি- 

পালিত এবং দেশ বিদেশে মান্তগণা, জগতে নিত্য পুজিত হইবে । করিও 

পশ্চাৎ নিঞ দেশবাসী, স্বধন্মমকম্মীসক্ত, কুলপুজ্তৃক্ত, বিজ্ঞান্শাপ্রনিপুণ ও 
যশস্বী এবং নানা শিষ্যগণের উপদেশক হইবে ।॥ শাপ্রবেত্তাগণের ইহ 

অভিমত কল । 

সপ্তমস্থান-_পত্ভীবোধক ॥ সপ্তমাধিপতি ষষ্ঠের, সপ্তমস্থানে কেতু) শুক্র 

পাপযুক্ত এবং মঙ্গল অষ্টমস্থ হওয়য পত্থীহ।নিযোগ স্পষ্ট সচিত হইতেছে | যথা 
লগ্নে ব্যয়ে চ পাতালে যাঁমিত্রে চাষ্টমেকুজে। 

কন্তা। হরতি ভর্ভারং ভর্ত,ীয়। ন জীবতি ॥ 
দ”মস্থ মিত্রগৃহগত চন্দ্র মিত্র বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদুষ্ট হইয়া জাতককে 

ললিউভাবাপন্ন প্পন্তাসিক করিয়াছে । 



নাহিত্যরথী ৬অক্ষয়ন্্র সরকীর, চু চড়া । 
শক; ১৭৬৮৭।২ ৬৫1৫৯. 
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ভসিহন্ন-ক্ষাঁতিল্দী-ভুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচড়া গ্রামে ১২৫৩ 

স।লের ২৭নে অগ্রহায়ণ ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকার 

মুন্দেক ও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের বাল্যজীবনের অধিকাংশ 

সময় নদীয়া জেলার উলাঞ্ঞামে অতিবাহিত হয়। হুগলী কছেভিয়েট ঝুলে 

অধায়ন করিয়া ১২৭৫ সালে ইনি বি. এল, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। অন্ত 

কিছুদিন বহরমপুরে ওকালতি করিয়া ১২৭৯ সালে তাহ ছাড়িয়া দেন। 

ইনি বঙ্গদর্শনের (প্রথম হইতে একজন লেখক ছিলেন। ১২৮০ সালের 

কার্তিক মাস হইতে ইনি “সাধারী” সংবাদপত্র এবং ১২৯১ সাল হইতে নন্জীবন 

ন/মক মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন । এই ঘ্ুই পত্রই তৎকালে সাঁতিশয় 

প্রসিদ্বিলাত করিয়াছিল । বাল্যকাল হইতেই ইনি বঙ্গভীষার প্রতি সবিশেষ 

অনুরাগী, এবং এক্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্সে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া 

থাকেন। 

জম্লবস্ভ্ভিকা-ভিলাক্র-€ ৬অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুচড়া ) এই 

কুগ্ডলীতে শুক্র পঞ্চম ও দশমপ্তি হইয়া নিজেই রাঁজযোগকাঁরী হইয়াছে, 

তাহাতে আবার নবমপতি বুধের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছে ? এতদ্বাতীত সমস্ত 
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গ্রহ কণ্টকে ও পণফরে অবস্থান করায় তাজকমতে ইক্বাঁল-যোগ হইয়াছে! 
এই হেতু ইনি স্বদেশ মধ্যে বিখ্যাত ও বিশিষ্ট সন্ত্রমশালী হইয়াছেন। 
সন্্রষযোগ প্রমাণং যথা ১-- 

ত্রিকোণাধিপয়োর্মধধ্যে সম্বন্ধ! যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথন্ত বলিনো৷ ভবেদ্ষদি স্থযোগরূৎ ॥ 

ইতি পরাশর সংহিতায়াম্। 
চেৎ কণ্টকে পণফরে খচরাঃ সমস্তাঃ। 

স্তাদিক্কবাল ইতি রাজ্যস্খ প্রাপ্তিহেতুঃ ॥ 

ইতি নীলকগ্ঠোক্ত তাঁজকে। 
আযুস্ত্িষষ্ঠলাভেশ সন্বন্ধী চ যো গ্রহঃ। 
পুনস্তাদৃশ কেন্দ্রেশ সন্বন্ধী স তু রাজ্যদঃ ॥ 

৩য়, ৬ ও ৮ম পতি পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া পরে তাহার৷ কেন্দ্রপতি শুক্রের 

সম্বন্ধী হইয়াছে ; এই হেতু বিশিষ্ট সম্ত্রম-যোগ স্থচিত হইয়াছে । 
ইতি বুহৎ পারাঁশরী হোরায়াম্। 

দৃতে যুজ্যতে বাপি চান্দ্রজেন বৃহস্পতিঃ। 
শিরস! শাঁসনং তন্ত ধারয়স্তি নৃপন্তথা ॥ 

ইতি সর্বার্থচিস্তামনৌ । 
ইস্টার জন্মকাঁলীন বৃহস্পতি বুধ কর্তৃক পূর্ণদৃষ্টি দ্বারা অবলোকিত হওয়ায় 

ইনি স্বদেশ মধ্যে রাঁজতুল্য সম্ত্রমশালী হইয়াছেন। // 

লগ্ন হইতে চতুর্থ ও পঞ্চম, কোঁন মতে দ্বিতীয় স্থান_-বি্ভাহ্ছচক | গ্রেই 

কুণডলীতে দ্বিতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান বলযুক্ত ও উক্ত ভাবাধিপতিত্রয় বলশালী 
হওয়ায় ইনি বিদ্বান্। আর বুধে “আইনিস্তা-ভিষক-জ্যোতিষ-কা ব্যশিল্লেঃ 
লেখ্যেশ্চ” ইত্যাদি এবং শুক্রে_-“আইন-বিগ্যা-কাব্য ও বিজ্ঞানশান্্রপরতা” 

প্রভৃতি নিয়মে ইনি একজন আইনজ্ঞ ও লেখক ॥ 

গ্র-””৮৯ 
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জ্ীল্লন্ন-ককাহিন্নী-ভাঁরতের দক্ষিণদিকে পূর্বব-সমুদর তীরে শ্রপেরেম্ুদূর 
বা মহাভৃতপুরী নামক গ্রামে জ্াবিড় ব্রাঙ্গণকুলে কেশবাচার্য্ের গুরসে 
কান্তিমতীর গর্ভে ৯৪১শকে সৌর বৈশাখ দিনে শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে সোমবারে 
শুভক্ষণে আচার্য্য রাম|নুজ জন্মগ্রহণ করেন। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ সদাচাঁর- 
সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান । কেশবাচার্য্য সাতিশয় যজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পঞ্ডিতগণ 
ইহাকে .“সর্ধক্রত” উপাধি দিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাঁথান্ুজের পিতা 
এক যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া ভগধানের গ্রপাদে পুত্ররত্ব ল|ভ করেন। 
অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করিয়া পিতা শ্বয়ংই 
তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। বালক রাগানুজের বুদ্ধ ভসাঁধারণ 
তীক্ষ ছিল। বিগ্তাভ্যাসে যেমন তাহার অসাধারণ প্রতিভা লক্ষিত হইত, 
ধন্মানুষ্ঠান এবং ধার্মিক-সহবাসেও তীহাঁর তেমনই অনুরাগ দেখা যাইত। 
ক্রমে রাঁমান্ুজ যোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলে পিতা কেশব পুত্রের বিবাহ দিলেন; 
কিন্তু পুত্রবধূ লইয়া অধিকদিন সংসাঁর-ম্ুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। 
বিবাহের অল্পদিন পরেই সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ভবধাম পরিত্যাগ 
করিলেন। পিতৃ-বিয়োগে রামানুজের পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। অনন্তর তিনি 
জননীর অনুমতি লইয়! কাঁঞীপুরে গিয়। একপ্রকার তৈত মতাবলম্ষী গ্রীযাদব 
প্রকাশ নামক এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সন্গ্যাপীর নিকট বেদাত্ত উপনিষদ ও'ভৃতি 
বছতর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু যাঁদবপ্রকাশের মতের সহিত রামান্ুজের 
স্কারের মিল না হওয়ায় কিছুদিন পরে রামান্ুজ শক্রজ্ঞানে যাদবগ্রকাশ 

কর্তৃক বিতাড়িত হইলেন। 
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রামান্থুজ চেনগাম্ নামক «স্থানে বাদীদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া 
জয়চিহ্বস্ব্ূপ একটা মঠ স্থাপন করেন। অনন্তর তিনি দাঁশরথিকে এই দিখিজয় 
কর্মে নিযুক্ত করেন। রামানুজ ২ বৎসর বয়সে সন্াসগ্রহণ করেন। 
রামান্ুজ পরম টবঞ্চব ছিলেন। তীহ।র জীবনে ভগবৎ-সেবাই প্রধান) বিচার 
প্রভৃতি গৌণ । 

শল্ঞবসভ ক্কালিঙগাল্র-(সুপ্রসিদ্ধ আচাধ্য শ্রীমৎ রামানুজ ) এই 
কুগ্ডলীতে ভাবচক্রে বৃহস্পতি তন্ুভাঁব এবং মঙ্গল ও বুধ কর্মভাবগত হইয়াছে, 
এইহেতু কবিত্ব, ধার্মিকতা, রাঁজপুজ্য এবং বেদান্তজ্ঞ প্রভৃতি যোগ সুচিত 

হইয়াছে, যথা) 
কবিঃ স্থগীতঃ প্রিয়দর্শনঃ শুচিদ্ীতা' চ ভোক্তা নৃপপুজিতঃ সুখী । 
দেবদিজারাঁধনতৎপরো ধনী ভবেন্নরে। দেবগুরো তনুষ্ছে ॥ 
বেদাস্তপরিশীলঃ স্তাৎ কেন্দ্র-কোঁণে গুরৌ যদি । 

রাঁমান্ুজের দেবতাককপালাভ যোগ 3 

লগ্লাধিপস্তাআপতো সপত্বে তন্দেবভক্ভিঃ স্থুতনাঁশ হেতুঃ। 
সামান্তা সাম্যতরে সুহ্ৃত্বে তদ্দেবতাপারকুপাঁমুপৈতি ॥ 

রামান্ুজের স্থায়ী কীর্তি যোগ ১-- 
দৃটাতস্ত কীতির্ভবেদ্, রোগযোগো যদ চন্ত্রমা লাভভাবং প্রয়াঁতঃ ॥ 

বলবান যোগ। লগ্মাধিপতি ১১শের ফল যথা-- 
একাদশগন্তন্ুপঃ সুজীবিতং স্থৃতসমন্থিতং বিদিতম্। 
তেজস্কলিতং কুরুতে বলিনং পুকুবং ন সীদস্তম্ ॥ ইতি ফলপ্রদীপে। 

রাঁানুজের সুখ, দীর্ঘ।যুঃ, কষ্টসাধ্য জয় ও স্ুস্থদেহ যোগ ১-- 
'অষ্টমন্থ শুক্রের ফল, যথা ১ 

জন: ক্ষুদ্রবাদী চিরং চাক্ুজীবেচ্চতুম্পাৎ সুখং দৈত্যপূজ্। দদাতি। 
জনুয্য্টমে বষ্টসাধ্যো জয়ার্থঃ পুনর্বর্ধতে রোগহর্ত। গ্রহঃ স্াৎ। 
চিরজীবতে সুস্থদ্েহে চ নৃনং যদ চাষ্টমে ভার্গবঃ স্ত।তদানীম্ ॥ 
প্রসন্নমূত্তিন্ পলব্ধমানঃ শঠোহতি নিঃশঙ্কতরঃ সগর্বঃ | 
সরী-পুত্রচিস্তাসহিতঃ কদাচিন্নরোহষ্টমস্থানগতে সিতাখ্যে ॥ 

রামান্ুজের ভক্তিযোগ ॥ ৫ম পতি ১*মের ফল ১-- 
স্থতেশে কর্মগে মানী সর্বধন্মসমন্থিতঃ | 
তুঙ্গষতিস্তনুস্বামী ভক্তিযুটক্তিক-চেতসা ॥ ইতি পরাশর-সং। 

ক্লীবত্ব ও স্ুখহাঁনি যৌগ ১-- 
সথখেশে ব্য়রন্বস্থে সুথহীনে। ভবেন্নরঃ | 

পিতৃপৌব্যং ভবেদক্পং ক্লীবো৷ বা জারজোহপি বা ॥ 
ইতি পরাশর-সং । 



১৪৪ জ্যোতিষ-প্রভাঁকর । 

রাঁমানুজের শ্লেচ্ছ রাজার নিকট সম্মানপ্রাপ্তিঃযোগ ১-- 

দশমস্থ রাছর ফল যথা ১-- ৯৮ 
সদা শ্লেচ্ছসংসর্গতোহতীব গর্বং লতেন্ মানিনী কামিনী ভোগমুচ্চৈ | 
জনৈবর্ণাকুলোহসৌ স্ুখং নী ধিশেতে মদেহথব্যয়ী ক্রুরকর্ধ থগেহসৌ । 

ইতি চমৎকার চিস্তামনৌ । 
রামান্ুজের গুকুদেেবতা্চন যোগ। 

দশম পতি দশমস্থ হওয়ার ফল -- . (5. 
দশমেশে ুথে কর্থে জ্ঞানবান্ সুখী বিজ্রমী। 
গুরুদেবার্চনরতে। ধন্মাজ্মা সত্য-ংযুতঃ ॥ 

ইতি পরাশর-সং | 
ছঃশীল! ও ক্রর! জায়া যোগ ১-- 

জায়েশে সগ্তমে চৈব দরিদ্রঃ কুপণো মহান্। 
জারকন্তা ভবেদ্ ভাধ্যা বন্ত্রাজীবী চ নির্ধনী ॥ 
তৃতীয়েশে সুখে কর্মে পঞ্চমে বা স্থখী সদ। 
অতি ক্রু,রা ভবেদ্ভাধ্য। ধনাঢ্যে। মতিমানতি ॥ 

ইতি পরাশর-সং। 
পত্বীত্যাগ যোগ । ৭মে শনি স্থিতির ফল ১-_ 
কুতো! বা সং চাঙ্গনানাং কুতঃ স্তাতথা রোগযোগস্তথা বিক্রম কিম্। 
রামান্ুজের মহত্ব যোগ । ১*মে মঙ্গলস্থিতির ফল -_ 

কুলেতন্ত কিং মঙ্গলং মঙ্গলো নো জনৈভূয়িতে মধ্যভাবে যদি স্তাৎ। 
স্বতঃ সিদ্ধ এবাবতংসীয়তেইসৌ বরাঁকোহুপি কণীরবঃ কিং দ্বিতীয়ঃ ॥ 

ইতি চমৎকার চিন্তীমনৌ। 
রামান্ুজের সদ্গুণ রাঁশির যোগ 3-- 

মিতং সংবদেন্নোমিতং সংলভেত প্রসাদাঁদি বৈকারি সৌরাজ্যবৃত্তিঃ | 
বুধে কর্গে পুজনীয়ো বিশেষাৎ পিতুঃ সম্পদোনীতি-দগ্াধিকাঁরাৎ ॥ 

রামান্ুজের জননীর অসুস্থতা যোগ । ১০মে রবিস্থিতির ফল ;-- 
জনন্তাস্তথা যাতনা মাতনোতি র্লমঃ সংক্রমেদ্ বল্লভৈবিপ্রয়োগঃ ॥ 

ইতি চমৎকার চিস্তামনৌ। 
কটুরক্ষক ও বাখিলাসী যোগ $-- 

কুটুত্বরাশেরধিপে সসৌম্যে কেন্র্থিতে স্বোচ্ সুহ্ৃদগৃহে বা। 
সৌম্ক্ষযুক্তে যদি জাত-পুণ্যঃ কুটুত্ব-সংরক্ষণ-বাখিলাসঃ ॥ 
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গা র১২। শুবুম ট কে-৮৯১২১৫২২ 

যুক্ত মোহন দাস করমঠাদ গান্ধী ১২৭৬ স।লের ১৭ই আশ্থিন ( ১৮৬৯ 

থৃষ্টাবের ২রা অক্টোবর ) শনিবার প্রাতঃ ৩ দণ্ড ১২ পল সময়ে পোরবন্দরে 

জন্মগ্রহণ করেন। নিয়ে তাহার জন্মকুগ্ুলী, নবাংশকুগুলী, গ্রহন্ফুট এবং ভূগু- 
সংহি তার বচন উদ্ধৃত হইল,-- 

ভূগুরুবাঁচ । 

বেশ্তবংশে সমুডূতো। দেশে বে গুজ্জরান্বিতে | 
পিত৷ পিতামহ্শ্চাঁথ চাঁঈগৈশ্চ পুর্বজৈরপি ॥ 
রাজমানী যশম্বী চ রাজমান্ত্স্ুতশ্চ সঃ । 
কীন্িমাংশ্চ গুণজ্ঞে। টব সমুদপরিখাবধি ॥ 
স্বদেশেহপি পঠেদ্বিগ্তাং ম্েচ্ছদেশেহপি সংপঠেৎ। 
নির্বাহং রাজতশ্চাপি ধর্মমার্েহপি বৈ দৃঢঃ | 
বিপত্তো চ ভবেদ্ধীরো নৈব ধর্মনং ত্যজেৎ কদ1। 
পরোপকারকুশলো দেশভক্তিপরায়ণঃ ॥ 
ধর্মেশোহপি স্থিতো দেহে দারেশে|হপি কুজন্তনে৷। 
্বক্ষেত্রী তত্সমীপস্থে। দারাপ্তি: সা সধর্দিণী ॥ 
পতিব্রতা সুশীল! চ পুত্রপৌত্রসুখপ্রদা | 
নানতাত্র ভবেদেকো বাল্যে তন্ত পিতুঃ কষ্ট ॥ 
ভ্রাতুস্থানপতিজীবঃ স্বস্থানং পুর্ণদৃ্টিতঃ। 
পশ্ঠতি পূর্বপুণ্যেন পিতৃবদত্রাতৃরক্ষকঃ | 
নৈবানুজন্ুৰং তন্ত ভ্রাতরৌ সম্ষুখেহস্তগৌ । 
পিতৃতশ্চাধিকং সৌখ্যং মাতৃপক্ষাদ্ভবিষ্যতি ॥ 



৬৪৬ জ্যোতিষ-প্রভাক্কর ॥ 

সাপি তশ্ত স্থখং পুর্ণং নৈব দুষ্ট পুর! গতা!। 
নৈব কোষে ধনে বৃদ্ধিঃ পুত্রপক্ষাদ্ধনং সুখম্ ॥ 
স্তঅং ধন্লাভঃ স্তান্তখাঁপি ন ধনং স্থিরম্। 
লক্ষণ।ঞ ব্যরশ্চান্তি করা বিদ্বম্তদাপি ন ॥ 
রাজঝে1*স্ত বৈ পুর্ণো রসবাঁণ (৫৬) সমে কিন। 
তাবৎকষ্ট/নি দীর্ঘাণি পরহঃখে ন হুঃাখতত ॥ 
রাজ!পি মান্দস্তশ্ত কিং পুনঃ ক্ষুদ্রমানবাঃ। 

নীচবর্ণ।শ্চ বৈ চা ভ্র।তৃণদ্গণথেছ সদা ॥ 
ন্ত্রেবেদ (৪২) সমারভ্য বাণবাণ (৫৫) স্মাস্তরে | 
নানাক্েশানুভূতিশ্চ কারাগারে স্থিতিস্তথা ॥ 

স্বহুলাসুখং শান্তিঃ শত্রবে। মিত্রব্থ পুনঃ । 
হুঃথং স্ুথং সমংতাভ গ্রত্যপকবায় বংস্মরেধ ॥ 

তনুকষ্টং চ টব জাতং র্গকা শ্চাকুষা রিনঃ | 
সহআ।শ্চাশজীবাশ্চ ভবেচ্চ।জ্ঞাস্বর্জিনিঠ ॥ 

ভূতাযানধনং সৌধ্যং স্থানারামার্ীরশ্চ বে। 
তথান্ত।নি তাজেঘ পুক্বং সাধ্নীনি বিরক্তবৎ॥ 
গীতবাদিত্রমুতাদি যুখারস্তে সর | 
বাবস্থ।এাং স্থাদ ঘস্চে ভি দীনবঞিতঃ ী 
ক্দা ঝনািবাতেন কিকিত্রিশং সহেং ] 
স্বতএব |খবুনশ্চ পত্র! যোক্ুা বশেন বৈ ॥ 
পুর্ধজন্মনি সংব|ধ।?্ যথা ফ্রীরি তথৈব স। (কন্ত বী) 

€ সা 

বেদবাণ (৫3) সমারভ্য ভর্কবাণ (৫৬) সথান্তরে । 

পুত্রপৌন্রনুখং দীর্ঘং র|জযে।গান্সহৎ স্ুখম্ ॥ 
যৎ স্থুখং লভ্যতে তত্র গির! নব প্রকাশ্ততে ॥ 

ভৃগু বলিয়াছেন,--গুজ্জর (গুজরাট ) দেশে বেশ্ুবংশে ইহার জন্ম। 
ইহার পিতা ও পিভামহ এবং অন্যান্তি পুর্বগগণ রাঁজসম্ম(নিত ও যশস্বী ছিলেন ; 

ইহার পিতাও একজন রাঁজমন্ত্রী। ইনি গুণজ্ঞ, সমুদ পগিখা পর্যন্ত ইহার 
কান্তি বিস্তৃত। ইনি নিজ দেশে বিশেষতঃ শ্রেস্ছদেশেই বিগ্য।ভ্যাস করিবেন । 
রাজা হইতেই ইহার সমস্ত নির্বাহ হবে ধর্মপথেও ইহার দৃঢ়ত। থাকিবে । 

বিপদে ধীর হইবেন, কখনও ধর্ম রবেন ন।। ইনি পরোপকারনিয়ত 

এবং স্বদেশতক্ত হইবেন। জন্মকুগুলীতে ইহার তন্ুস্থানে নবমপতি বুধ, 



জন্মপত্রিকা-বিচার । ৬১৭ 

সপ্তমপতি মঙ্গল থাকায় এবং দারাপ্রদ শুক্ত হ্বক্গেত্রগত হইয়া অবস্থান করায় 

ইনি অনুরূপা পত্রী প্রাপ্ধ হইবেন। ইহার পত্বী পতিব্রতা স্থুশীলা এবং পুত্রপৌন্র' 
নিত হইয়! স্খগ্রদা হইবেন । এই জীতকের ইহাই একমাত্র নানতা যে, বাল্য- 

কালে ইহার পিতৃবিয়োগ ঘটিবে। পুর্বজন্ম পুণাফলে জন্মকুণ্ডলীতে তৃতীয়পতি 

বৃহস্পতির সহোঁদরস্থ।ন স্বঙ্গেত্র হওয়ার এবং সে স্থানে এ বৃহস্পতির পুর্ণ দৃষ্টি 
থাকায় ইনি পিতাঁর ম্তাঁয় ভ্রাতা হইতে রক্ষিত হইবেন। কিন্ত ইনি কনিষ্ট- 
ভ্রাতা হইতে কোনরূপ সুলভ করিবেন নাঃ কেননা, তাহার ছুইটী কনিষ্ঠ 

এহোঁদর তী্গার সন্মুখেই মিরা যাইবে। পিতাঁর দ্িকৃ অপেক্ষাও মাতার 

দ্বিক হইতেই ইনি অধিক স্খলাভ করিবেন; কিন্তু ইহার সেই ম[তা'ও ইহার 

পূর্ণ সুসময়ের পুর্ধেই পরলোঁকে প্রয়াণ করিবেন। ইহার কোষে কখনও 

ধনবৃদ্ধি হইবে না বা ইনি প্রত্রধনেও স্ুথী হইতে পারিবেন না। সহজ প্রকারে 

জজম্র ধনাগমেও সঞ্চয় হইবে না। বনু প্রকারে ধনব্যয় হইলেও কোন কার্যে 

বিন্ন ঘটিবে না। ৫৬ বৎসর বয়সে পূর্ণ রাজযোগ ঘটবে। নে সমর গরগুঃখে 
দুঃখিত হইয়া সুদীর্ঘ কষ্টভোগ করিবেন। ক্ষুদ্র মানবগণের কথা কি, রাজা ও 

তন তীহাঁর সম্মান করিবেন। সর্ব্দ। ইনি নীচগণকে ভ্রাতার শ্তায় গণনা 
করিবেন) ৪২ বৎসদ বদস হইতে আরম্ত করিয়া ৫৫ বসর বয়স পথ্যন্য 
নানারপ ক্লেশ পাইবেন, এই সমর তীভার কারাব!স ঘটিবে। তিনি স্বর্ণতিলা 
সুথশন্তি পাইবেন, শক্ররাও তাহার সহিত সিত্রত্ খ্যবহীর করিবে। হে 

তাত! পরের উপকারের জন্ত ভিনি নিজের সুখ দুখ সমান জ্ঞান করিবেন। 
তিনি নানারূপ দৈহিক কষ্ট প্রাপ্ত হইবেন। সহজ মহজ অনুগামী রক্ষক 

তাঁহার আজ্ঞানুবন্তী হইয়! চলিবে ।  ভৃতা, যান, ধন, সৌখা, স্থ(ন, আরম 

এবং অন্তান্ত উপভোগ্য সুখসাধন সদৃশ তিনি বিরক্ের হার ত্যাগ করিবেন। 

গীত বাগ্ ওনৃত্য।দি তিনি যৌবনেই পরিত্যাগ করিবেন। তিনি বাবস্থায় 

স্্ক্ষ এবং জিহ্ব।লৌল্য-বঙ্জিত হইবেন । প্রথম বসে তিনি বাল্য বিবাহ 
নিবন্ধন কিঞ্চিৎ রেশ অনুভব করিবেন মাত্র। ভারপর পত্বা যোগ্য! হইলে 
তিনি তাহাতেও ম্বতই আনক্কিহীন থাকিবেন। পুর্বজন্মসশ্বন্ধবশে ভিনি 
কন্তী নামী পত্বী গাইবেন। কম্তুরী সার্থকনায় পুত্র পৌত্রজনিত প্রগাঢ় 
সুখভোগের পর ৫৪ বৎসর বয়স হহতে ৫৬ বংসরের মধ্যে তিনি রাজযোগ 

হইতে যে মহাঁসুখ লাভ করিবেন, বাকা দ্বারা তাহার বর্ণনা হয় ন। 
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টি ০... 2) স্বামী সন ১২৫৬ সালের 

১৭ই শ্রাবণ ঝুলন দ্বাদশী দিনে কুর্য্যাস্তকালে চব্বিশ পরগণ|র অন্তর্গত গুপ্তিপাঁড়া 

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতৃদত্ত নাম শ্রীরৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। কষ্ণাননদ 

প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বিগ্ঠ।শিক্ষা করেন । পরে বাঁটাতে বসিয়া 

স্ুবিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যরন করেন। অতি অগ্পবয়সে ইনি সাহিত্য 

মুকুল প্রতৃতি সংবাদ পত্রে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ধর্মতাবময় 

অনেকগুলি গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন--তন্মধ্যে শ্রীদপ্তগব্দগীতার ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ 

ইইার এক অতুল কীর্তি। ইনি একজন বিখ্যাত বাগ্মী। অনেকে ইহার 

ধন্মবিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইরীছেন। কয়েকজন দুষ্টলোকের চক্রান্তে 

পড়িয়। ইনি কয়েকম।স কারাদণ্ড ভোগ করেন। | 

জ্ল্মপজিকা-ভ্রিলাল-(পরিবাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী )। ইহার 
জন্মকাঁলে শুক্র পঞ্চম ও দশমপতি হইয়া স্ফুটানুসারে পঞ্চমভাবগত হওয়ায় 

স্বয়ই রাঁজযোগকাঁরী হইয়াছে । এই জন্ত ইনি বিশিষ্ট সম্মানশালী 
হইয়াছেন। ধর্মমাধিপতি বুধ কেন্দ্রগত হওয়ায় চন্ত্রপ্রভা যোগ এবং চন্দ্রের 

চতুর্থে শনি অবস্থান করায় সুনফাযোগ হচিত হইতেছে-_ইহাঁরই ফলে ইনি 
গুধবান্, ধার্দ্িক এবং লোকপুজ্য হইয়াছেন । যথ।_. 

৩৭৯ 



জন্মপান্রিকা-বিচার। ৬৪৯ 

পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্ত্রে চন্ত্রপ্রভা যোগ ইহ প্রণীতঃ। 

রাঁজাধিরাঁজো গুণবান্ বিলাঁসী গঙ্গাজলে মুঞ্চতি জীবনঞ্চ ॥ 
ভূমিপতেশ্চ সচিবঃ স্ুকৃতী চ নূনং ভবেন্নিজভূজার্জিত বিত্তযুক্তঃ | 

খ্যাত; সদাখিলজনেধু বিশালকীর্ভ্য বুদ্ধা ধিকম্চ মন্থুজঃ স্থনফাঁভিধাঁনে। 

ইনার জন্মকালে চন্দ্র শনি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হওয়ায় সন্যাঁস-যৌগ চিত 
হইতেছে ॥ যথা 

শনের্রেকাণে কুমুদাআ্ববন্ধো মন্দোক্ষতৈ সন্নাসযোগ মাঃ 
মন্দাংশকে ভূমিজুতাংশকে ঝ! মন্দোক্ষতৈ চক্দ্রযুতে তখৈব ॥ 

শুক্র ও চন্দ্র কবির কারক) এই চেতু “কবিশ্চন্দ্রং চন্দ্রঃ কবিং পশ্ঠতি” 

প্রভৃতি নিয়মে জাতকের কবিত্বশক্তির বিকাঁশ স্ুচিত হইতেছে । 

লগ্ন হইতে চতুর্থস্থানে গৃহলাঁভ সুচিত হয়। এই কুগুলীতে লগ্ন হইতে 

চতুর্থস্থান মেষরাশিচরসংজ্ঞক, এবং চত্ুর্থাধিপতি মঙ্গল চররাশিগত হওয়ায় 
ইহার বহুস্থানে গৃহলাভ সথচিত হইতেছে । যথা 

গৃভস্থানে চরলগ্নে তদীশে চররাশিগে। 

তৈব তৎকাঁরকেহপি বনুস্থানে গৃহং ভবেৎ ॥ 

ইইার জন্মকাঁলে লগ্মের দ্বিতীয়ে ও দ্বাদশে সমসংখ্যক গ্রহ অবস্থান করায় 

এবং উক্তস্থানে পাপগ্রহের পূর্ণদৃষ্টি থাকায় বন্ধনযোগ (কারাগার যোগ ) স্থচিত 

হইতেছে । যথা 

পশ্চালগ্রাৎ কারকাদ! যদা ব1 বিতদাদশে। 

গ্রহ সাম্যে তথা বিপ্র একমেকং ঘয়ং দ্বয়ম্ ॥ 

তথ ত্রয়ং ত্রয়ং তিষ্টে দ্রিতিরীত্যা। নভশ্চরাঃ | 

ইতি ক্রমেণ সামেন বন্ধকাঁরক উচ্যতে ॥ 

প্র--৮২ 
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 ভীবন-কাহিনী- নদীয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতবংশে ১২৫১ সালে ইনি 

জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম আনন্দরুঞ্চ গোস্বামী । পাঁচ বৎসর 

বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হয় । বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে শাস্তিপুরে চতুষ্পাহীতে পরে 
সখতরাগাছি চৌধুরী বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। এবং 

এই সময়ে তাঁহার মনে ভাবাত্তর উপস্থিত হওয়ায় উপবীত ত্যাগ করিয়। ব্রহ্গ- 

সমাজে প্রবেশ করেন এবং বহুদিন পর্য্য্ত প্রচারকের কাজ করেন। কেশবচন্তর 

সেনের সহিত ইহার অত্যন্ত সৌহ্বদ্য ছিল? কিন্তু কুচবিহারের মহারাজের 
সহিত কেশবনন্দ্র সেনের কন্তার বিবাহ উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে মনোবাদ 

উপস্থিত হয় । এই সুত্রে বিজয়কৃষ্জের উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্মমমাজ প্রতিষ্ঠিত 

হয়। ইনি চিরদিনই শীস্তিপিপাস্থ ছিলেন); কোঁন সাধু-ন্ন্যাপী দেখিলেই 
সকাতরে শাস্তি ভিক্ষী করিতেন। একবার গয়াধামে এক যোগীর উপদেশে 

ইহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়; এবং কাঁশীতে উপবীত গ্রহণপুর্ব্বক পুনর্ধার তাহ! 

পরিত্যাগ করেন। উক্ত যোগীর নিকটে তিনি মন্ত্গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

পরমহংস রামকুষ্ণ দেবের সহিত ইনি মধ্যে মধ্যে ধর্প্রপঙ্গে আলাপন করিতেন। 

শেষ বয়সে বিজয়কৃষ্ণ হরিনাম ও ধর্ধপ্রসঙ্ম লইয়াই কাঁলযাপন করিতেন। 

জীবনের শেষ অবস্থায় ইনি পবিত্র পুরীধামে গিয়া! বাস করেন, এবং তথায় 



জন্মপত্রিকা-বিচার । ৬৫১ 

১৫ মাঁস কাল থাকিয়! ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইনি ধর্মবিষয়ক 

প্রশ্নোত্তর নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ গ্রণয়ন করিয়াছিলেন॥ ইহার শিব্য 
খ্যা এক্ষণে অনেক বেশী। 

তকল্ভযপজ্িকা-হিলাক্--( ভক্তবীর ৬বিজয়কষ্জ গোস্বামী ) এই 
কুগুলীতে শুক্র গ্রহ পঞ্চমাধিপতি হওয়ায় পদ্মরাগ যোগ হইয়াছে । যথা» 

পুত্রাধিপে কেন্দ্রগতে চ যোগঃ স্তাৎ পল্মরাগো নৃপযোগবর্ধ্যঃ | 7 

জাতোহত্র যৌগেইখিল শক্রহস্তা মহাঁথযুক্তো নৃপতিপ্রসিদ্ধঃ ॥ 
'বশিষ্ঠ জাতক। 

রবিষুক্ত বুধগ্রহের সহিত চন্দ্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্বন্ধ হইয়াছে, যথা,_ 

যদ] যামিনীশে! দিনেশং প্রপশ্রে্ধোৎপীহচেস্বীক্ষতে যামিনীশং। 
তদা ট্দববেদী কিমর্থং বিমুস্তেৎ সুখী দীর্ঘজীবী ভবেজ্জাতকোহসে। 

শনিগ্রহ নবমপতি হুইয়! সগ্ডমে গুরুগৃহে অবস্থান করিতেছেন ) ধর্ম সম্বন্ধে 
উন্নতিযোগ-কারক এবং সম্প্রদ্দায়-কারক। 

শনিগ্রহ নিজে অষ্টমপতি হইয়া পঞ্চম ছাদশপতি শুক্রের সহিত দ্বিতীয় 

সম্বন্ধ করিয়াছে, এই জন্ত বনুস্থান ভ্রমণ ও বনু সাধুযোগ হইয়াছিল; যৌবনের 
মত পরিবর্তন এবং শ্বধন্ম্ে উন্নতি এবং তৎসম্বন্ধে সম্প্রদায় ও বছুলোক সম্মানিত 

হইয়াছিলেন। 

রবি চন্দ্র ও বুধের সঙ্গে যৌগ থাকা হেতু দৈবশক্তিযুক্ত ও জ্ঞানসম্পর 
হইয়াছিলেন। 

গুরু বুধ গ্রহকে পূর্ণাবলোকন করায় অত্যন্ত শুভযোগ-কারক হইয়াছিল ) 
যথা,__ ]) 

দিবৌকসম্পাতেমন্্রী কুরধ্যাৎ পঠ্ঠন্ বুধং নরং। 
শিরোভিঃ সাঁধনং যন্ত ধারয়স্তি নৃপাঃ সদ1। 

সারাবলী। 

এই মহাপুরুষ বিখ্যাত এবং বিজয়ী ছিলেন, ইহা! আপামর সকলকেই 
গ্বীকার করিতে হইবে। 



রাজা ৬শোৌরীক্মোহন ঠাকুর | 
পাথুরিয়া ঘটা, কলিকাতা । 

শকাব।? ১৭৬২।৫1১১1৫৯।৩ 
জানো জাতিকে জাদেজা 

ঠা ট 
রি 

ম৯ 

লং শু 3১8 
১১৪ বু ১৬ ১৮ 

র বু ১৩ টা 

জ্ীন্বন-ক্াহিনী-ইনি হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ও মহারাজ 
বাহাছুর স্ত]র ষতীন্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ১২৪৭ সালের ১২ই আিন 

শৌরীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। বাঁল্যেই ইহ|র গ্রন্থ প্রণয়নে অন্থুরাগ দুষ্ট 
হয়। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি ভূগোল ও ইতিহ|স-ঘটিত বৃত্তান্ত নামক 

একথানি পুস্তক রচনা করেন। ছুই বদর পরে *মুক্তাঁবলী” নাঁমে একখানি 

নাটক প্রণয়ন করেন। ইংরেজী ও আর্ধ্যসঙ্গীত বিষয়ক অনেক মূল্যবান পুস্তক ও 

হস্তলিপি ইনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সকল পুস্তক মন্থন করিয়া হিন্দু 
সঙ্গীত শিক্ষৌোপযোগী অনেক গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীঃ আগষ্ট মাঁসে 

ইনি বঙ্গসঙ্গীত বিগ্/লয় এবং ১৮৮১ খ্রীঃ আগস্ট মাসে “বেঙ্গল একাডেমী অব 

মিউজিক” নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার সাধু উদ্ঘমের পুরস্কার 

স্বরূপ উপাধি ও প্রশংসাঁপত্রা্দি বহুল পরিমাণে ইনি লাভ করিয়াছেন। 

১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি ফিলাডেলফিয়ার ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অল্পুফোর্ডের বিশ্ববিষ্ঠ।লয় 

হইতে প্ক্টর অব মিউজিক” উপাধি পাইয়াছেন। এপর্যন্ত আর কোনও 

ভারতবাসী এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি প্রথমে 
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সি, আই, ই, ও পরে রাজ! উপাধিতে ভূষিত হন। ইহার রচিত গ্রন্থের সংখা 

নানাধিক ৫০ খাঁনি হইবে। হিন্দু সঙ্গীতের প্রধান পরিপোষক বলিয়। শৌবীন্র- 
মোঁহনের নাম চিরম্মরণীয় থাঁকিবে। 

জম্ম-ভিকা-বিলাল্র-স্সপ্রমিদ্ধ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
কলিকাতা)। এই কুগুল'তে ৯ম ও ১০ম পতি স্ব স্ব গৃহে অবস্থিত হওয়ায় 

এবং পর্থ ও ৭ম পতি বৃহস্পতি, ভাগ্যাধিপতি শুক্রের সহিত চতুর্থ সম্বন্ধ করায় 

বিশিষ্ট সন্ত্রষ্যোগ সুচিত হইয়াছে । যথা )-- 

ভাগ্য-রাঁজোশ্বরৌ ভাগ্যে রাজ্যে বান্টে স্তরীশিগৌ । 
জাঁতৌ স্ব স্ব গৃহে যাতৌ যোগোহয়ং গ্রধলঃ শ্বৃতঃ ॥ 

ভ্রিকোণাধিপয়োন্মধ্যে মন্বন্ধে! যেন কেনচিৎ। 

কেন্ত্রনাথন্ত বণিনো ভব্দে যদি স্থুযোগকৃৎ ॥ 

ইতি বৃহৎপাঁরাঁশরী হোরা। 

ইহার জন্মকালীন বুধ উচ্চরাশিশ্থ হইয়া কেন্ত্রগত হইয়াছে; তাহার 
ফল যথা 3 

স্বোচ্চরাঁশিগভশ্চাজ্ৰী কেন্্রকোঁণ সমন্থিতঃ 

বিগ্ঠ।বাহনসম্পত্তিং করোতি বিপুগং ধনং ॥ 

জ্যোতিষ শাদ্রে উল্ত হইয়|ছে বুধ সর্বপ্রকার যদ্ঘ, নৃত্যগী হ বা, লেখক) 

একৃশক্তি, গণ্তিবিষ্ঠা, অভিনেত৮ কবিতা, শিল্পধিগ্ঠা প্রভৃতির কারক। 

শুক্র-কলত্র, সুখ, গীত, শা, কাবা, যান, বান, বিভব কবিঠা, অভিনেশ। 

এভৃতির কাঁরক। এই কুগুণাতে বুধ ও শুক্র বিশেন বলশ|ণা হওয়ার এবং 
কবি ও চন্দ্র একত্র অবস্থান কর৩ঃ জাতককে যন্্জ্ঞ করায় ইহার সঙ্গীত-শান্তে 

সাধারণ পারদর্শিতা স্চিত হইতেছে এবং বুধ ও শুক্রের বলে ইনি একজন 

স্ুলেখক বলিয়। পরিগণিত হইয়াছেন। 

গর ৪পএতারপারাান” ররর ওটি 



মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর । 
জন্মপত্রিক।- শকাব্দ; ১৭৫৩১।১1২৭।৩৩ 

ভ্টীন্বন্ম-ক্াহিনটী-সন ১২৩৮ সালের ২রা জৈষ্ঠ অক্ষয় তৃতীয়ার 
দিন মহারাজ স্তার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে, সি, এস, আই, বাহাছুর কলিকাতার 
পাথুরিয়াঘাটায় আপন পৈত্রিক প্রামাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম ৬হরকুমার ঠাকুর । হরকুমার পরম পণ্ডিত ছিলেন। রাঁজ। যতীন্দর 

মোহন প্রথমে হিন্দু কলেজে বি্যাত্যাস করেন ও ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। কলেজ 
পরিত্যাগের পর ইনি প্রায় ৩ বৎসর কাল রিচার্ডসন সাহেবের নিকট ইংরেজী 

সাহিত্য-শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকাঁলে ইনি অনেক কবিতা লিখিয়া 
গ্রতাকরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি অতীব নাট্যামোদী ছিলেন, নাট্যা- 
ভিনয়ে ও. প্রহসনাদি নাট্যরচনায় অধিকাঁর ছিল। সঙ্গীত-শান্ত্রেও ইহীর বিলক্ষণ 

দৃঠি ছিল। ১০১২ বৎসর বয়সে যতীক্রমোহনের বিবাহ হয়। ইংরেজী ও 
কৃত ভাষায় যতীল্ত্রমোহন বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যতীন্ত্র 

মোৌছনের পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৭* সালে তাৎকালিক ছোটলাট সাহেব 

বাহাছর তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সতার সদস্ত পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৭১ 

সালের ৭ই মার্চ তারিখে তিনি রাজ! উপাধি প্রাপ্ত হন । ১৮৭৭ সালের 
১জা জাস্কুয়ারি দিল্সীর দরবারে যতীন্ত্রযোহন “মহারাজা” উপাধি প্রাণ্ড হইয়া 
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ছিলেন। ১৮৭৯ সালের ২৮শে জুলাই তিনি সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত 
হুন। 

জ্ম্মপভ্িক্া-ল্রিঙগাল 1 মহারাজা শ্তার যতীল্্র মোহন ঠাকুর ) 
এই কুগুলীতে লাভস্থ শনি, পঞ্চমস্থ বৃহস্পতিকে পূর্ণনৃষ্টি ঘারা অবলোকন করা 
বিশিষ্ট সম্ত্রমযোগ হুচিত হইতেছে, যথা-- 

যদ চ সৌরিঃ স্ুররাঁজমন্ত্রী পরম্পরং পশ্থাতি পূর্ণৃষ্্যা। 
তদ। সমগ্রাং বন্ধামুপৈতি কিং বাধমেনান্ত গুণেন কিংবা ॥ 

আঁধ্য খধিগণ বলিয়াছেন যে, জন্মকালে যদ্দি সমস্ত গ্রহ বৃহস্পতিকে অব- 
লোৌকন করে, তাহ! হইলে রাজযোগ হয়। আর যদি দৈবাৎ বুহম্পতিও 
সকল গ্রহকে দর্শন করে, তাহা হইলেও জাতক ভূপতি ও দীর্ঘাযুং হয়। 
যথা ১--- 

সর্বগ্রহৈঃ হুরগুরুর্যদিদৃ্টমূর্তিতৃগত্রিগর্গক থিতোনৃপযোগ এষঃ। 
দৈবাৎ পুনঃ স যদি পশ্তুতি তান্ গ্রহেন্দ্রান্ ভুয়াত্দানরপতিঃ প্রথিতঃ শতায়ুঃ ॥ 

ইতি বৃহজ্জীতকে । 
এই কুগুলীতে পঞ্চমস্থ বৃহস্পতি, শনি, রাহ, চন্্র, মঙ্গল ও শুক্রকে পুর্ণদৃ্টি 

এবং রবি বুধকে ত্রিপাদ দৃষ্টিদ্বার৷ অবলোকন করিতেছে। 

পঞ্চমস্থান পুত্রবোধক--জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত আছে ষে, তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়ে, 

লগ্নে, পঞ্চমে ও ধনস্থানে থাকিলে পুত্রসস্তান জন্মে নাঃ জন্মিলেও বাচে না। 

এই কুগুলীতে তৃতীয়াধিপতি বৃহস্পতি পঞ্চমন্থ হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
আরও উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চমস্থান বুধ বা শনির ক্ষেত্র হইলে যদি সেখানে 

শনির দৃষ্টি থাকে, তাহ! হইলে জাতক পোষ্যপুত্র লাভ করে। এই কুগুলীতে 
লগ্ন হইতে পঞ্চমস্থান কুম্তরাশি শনির ক্ষেত্র, উক্ত স্থানে লাভস্থ শনির পুর্ণনৃ্টি 
আছে। এইহেতু জাতকের পোষ্যপুত্র গ্রহণযোগ স্পষ্ট হুচিত হইতেছে। 

বুধে--“ভিষক*জ্যোতিষ-কাব্যশিল্পেঃ লেখ্যৈশ্চ ; শুক্রে-কাব্য-গীত-বিজ্ঞান- 

শান্তপরত।” প্রভৃতি নিয়মে এই কুগুলীতে বুধ ও শুক্র মুখ্য সম্বন্ধ করিয়! বলবান্ 
হওয়ায় জাতকের কবিত্ব-শক্তির বিকাশ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে আন্ুরক্কি স্চিত 
হইতেছে । 

চন্ত্র-'মন ও কলাদি বিস্তার কারক। এই কুগুলীতে চক্র শুভভাবগত 

হইয়া মি্রুক্ত এবং মিত্র বৃহস্পতি তর্তুক পূ্ণদৃষ্ট হইয়৷ জাতককে কল্পনাকুশল 

এবং কলা-বিস্ভায় পারদর্শী করিয়াছে। | 



দহারাজ শ্রীধুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহীছুর, 
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ত্লীলন্ন-ক্কাভ্ডি্পী-ইনি কাশিমবাজাবের বর্তনান মহারাজ । ইনি 

পিভ। নবীনচন্দ্রের কলিকাতা £নবাজারত ঝটাতে ১৬৭ মালের ১৭ই জোস 

দন্মগ্রাহণ বরেন | ইনি মহারাণী ধর্ণঘধীর মী রাজা কৃষ্ণন|থ রায় বাঁভাছরের 

ভাগনী গোবিন্দস্ুনদগীর পুত্র। বাড কুঝনাথের মৃত্যুর পন তাহার বিপুশ 
সম্পত্তি তাহার বিধণ! পত্বী জুগ্রসিদ্ধা মহারাণী স্বর্ণনযীর হস্তে আসে । ১৮৯৮ খুঃ 

এই মহীয়সী মহিলার দেহাঁবসান হইলে তিনি অপুত্রকা বলিয়া তাহার শব 

ঠাকুরাণী রাণী হরসুন্দরী বিষের উত্তরধিকারিণী হন। বারাণসীবাসিনী 

রাণী হরসুন্দরী বিষম়-লীলসা পরিত্যাগ করিছ ধনস্ত বিষধ ত।হার দৌহিত্র 

এবং ভাবী উত্তরাধিকারী মণীন্দ্র চন্দ্রকে দান করেন ॥ ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রম 

কালে মণীন্চন্জ বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া কাঁশিম ঝ|জারের রাঁজ- 

বাঁটাতে আসিয়া বাঁ করেন। ১৮৯৮ খুঃ ৩০শে মে মণীন্দ্রচন্র মহারাজা 
উপাধি প্রাপ্ত হন। মণীন্দ্রচন্দ্র দর্ধাদাক্ষিণো, দানশীলতাঁয়, বিনয়ে, আড়ম্বর- 

শৃণ্যতায়, ধশ্মনিষ্টার ও সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগদ্ানে স্বীয় মহানুভবতার 
পরিচয় পদে পদে দিতেছেন। ইনি 'ম্ব়ং রাঁজকাধ্য পরিদর্শন করেন। 

শিল্পশিক্ষাকল্পে সংগ্রতি ইনি গভর্ণমেন্টের হস্তে এবলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি 



জন্মপত্রিকা-বিচার । ৬৫৭ 

দান করিয়াছেন। ইনি পরম :বৈষ্জব্চুড়ামণি ও পবিশ্র ধর্জীবন লাভ 

করিয়াছেন । 

ভুলব জিক্ষা-ব্রিঙ্গক্র--( মহারাজ মণীল্চন্্র নন্দী বাহাহর ) এই 
কুগুলীতে শনি, কেন্দ্র ও কোণপতি হইয়। ম্বয়ংই রাজযোগকারী হইয়াছে, 

তাহাতে আবার কেন্দ্রপতি মঙ্গলের সহিত তৃতীয়-সন্বন্ধ করায়, এবং “আযুক্ত্রিযষ্ঠ- 
লাভেশঃ” ইত্যাদি নিয়মানুসারে প্রবল রাঁজযে।গ সুচিত হইতেছে । যথা,-_ 

ত্রিকোণাধিপয়োর্মধ্যে সম্বন্ধ যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথস্ত বলিনো৷ ভবের যদি সুযোগরূৎ ॥ 

কেন্দ্রত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকে৷। 
অন্ত ত্রিকোণপতিন! সন্বন্ধে। যদি কিং পরম্ ॥ 
রাজ্যদঃ প্রবলে! যস্ত থলে! মলিনলক্ষণঃ | 

ইতি পারাশরী হোরায়াম্। 
আয়ুস্ত্িষ্ঠলাভেশসন্বন্ধী খলু যে। গ্রহঃ | 

পুনস্তাদৃশঃ কেন্দ্রেশসন্বন্ধী স তু রাজ্যদঃ | 
ইতি পারাশরীয় সুঙ্গে(ক-শতকে | 

এই কুগুমীতে মঙ্গল দ্বিতীয় ও সপ্তমপতি হইয়! উচ্চ চতুর্থ হওয়ায় বিশেষ 
শুভ প্রদ হইয়াছে, যথা, 

একোদিসপ্তমহাননায়কো। যদি সৌব্যগঃ। 

তেন যুক্তদশ! জ্ঞেয়া শুভা প্রাহুম্্নীিণঃ ॥ 

ইতি পারাশরী হোরায়াম্। 
ইহ্।র জন্মকালীন ছুইটা গ্রহ তুঙ্গী, তাহার ফল যথা-_ 

বিদ্য/তিকীত্তি নৃপতুল্যধীরে। মাণিক্য মুক্তীকণকাদিযুক্তঃ। 
হস্ত্যশ্বগোমেষবরান্িতশ্চ স্বোচ্চে মহীজে নৃপতেঃ সমানঃ ॥ 

মন্ত্রী নরেক্ত্রেহতিবলঃ প্রধানঃ প্রচণ্ডোরোগোহতি ধনেশ্বরস্চ। 
হ্তযশ্বযানাদি বরাঙ্গনাঢ্যো জীবে চ তুঙ্গে বহুগোত্র পোষ্যঃ ॥ 



মাননীয় নবাব গণিমিয়া সাহেব বাহাঁঢুর, ঢাকা | 

'তঁচীন্বন্ন ক্ান্ছিননী-আবছল গণি (খাঁজ!) ঢাঁকার প্রসিদ্ধ মুসল্সমান 

জমিদীর। ইহীর পূর্বপুরুষের! কাশ্রীরবাঁসী। সিপাহি-বিদ্রোহের সমন এবং 
তাহার পরে অনেক সময় ইনি গভর্ণমেন্টের সাহাষ্য করিয়াছিলেন। ইনিই 

ঢাকা সহপ্নে অনেক টাঁকা হায় করিয়া কলের জল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়- 

ছিলেন। ইনি ১৮৬৬ সালে বঙ্গীয় এবং পর বৎসর বড় লাঁটের ব্যবস্থাপক 

সভার অন্ততম সভারূপে মনোনীত হন। গভর্ণমেন্ট ইহাকে ১০৭১ হ্ীষ্ান্ধে পি, 

এস, আই, এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কে, মি, এস, আই, উপাধি প্রদান করেন । 

১৮৭৫ সালে ইনি নবাব হন এবং ১৮৭৭ সালের ১ল! জানুয়ারি এই উপাঁধি 

বংশগত থাকিবে বলিয়া শ্থিরীরুত হয়। ১৮৯৬ সালে ঢাকা সহরে ইহার মৃত্যু 

হয়। ইহীর পুত্র নবাব বাহাছুর স্তার খাজে আসানুল! ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ১৯০১ খ্রীষ্ঠা্ে ১৬ই ডিসেম্বর হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আসানুল্ল। 

মাহেব পিতার স্তায় বদান্ত ছিলেন। ইহারই পুত্র নবাব খাঁজে সনিমুল্ল! বর্তমান 

সময়ে ঢাকার নবাব বংশের প্রতিনিধি । 
জ্কম্মপভ্রিক।ন্রি্গাল্র--(হ্থগ্রসিদ্ধ নবাব গণিমিয়! সাহেব বাহাদুর |) 

ইার জন্মকালীন চতুর্থপতি তুঙ্গী মঙ্গল নবমপতি বুধের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছে। 
এই উভয় গ্রহ পুনরায় ৩য়, ৬ঠ ও ১১শ পতি সহ সম্বন্ধ করিয়াছে; এই হেতু 
প্রবলতর রাজযোগ হুচিত হইয়াছে । যথা-_ 



জন্ম পত্রিকা-বিচার । ৬৫৯ 

ত্রিকোণাধিপয়োন্ধ্যে সন্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 
কেন্ত্রনাথন্ত বলিনো৷ ভবেদ্ যদি স্থযোগকৃৎ ॥ 

আযমস্ত্রিষষ্ঠলাভেশ সম্বন্ধী চ যে! গ্রহঃ। 

পুনস্তাদুশঃ কেন্দ্রেশস্বন্ধী স তু রাজ্যদ্ঃ ॥ 
ইতি বৃহৎ পারাঁশরী হোঁরা। 

সোরিষ্তৃতীয়ে ক্ষিতিজশ্চতুর্থে তুঙ্গী ধন স্তাদ্দশমে যুতশ্চ। 

সুর্য্যেন সৌম্যেন চ দেবপুজ্যঃ একাদশস্থা অগুচন্্র শুক্রাঃ ॥. 
যন্মানব লগ্নোপ্তব পুংস এব ৫্দবার্থলাভ ব্যবসাবশেন। 

ক্রমক্রমৈঃ সোহপ্যতুলার্থশালী ব্বদেশমধ্যে বহুভূমিনাথঃ ॥ 
তয়ানিশং কীর্তিকলাপহেতোঃ বিখ্যাতনামানৃপসন্রমেন ॥ 

ইতি তৃগ্ড সংহিতা ।. 
যদি জন্মকালীন শনি তৃতীয়ে, তুঙ্গী মঙ্গল চতুর্থে, দশমে গুরু রবিবুধযুক্ত, 

একাদশে চন্দ্র শুক্র রাহ গ্রহ অবস্থান করে, তবে তুলা লগ্ধে জাত ব্যক্তি, টদববশে 
লন্ধধনে ব্যবস! করিয়া ক্রমশঃ অতুল ধনশালী হইবেন। পরে স্বদ্বেশমধো. বছু 
ভূমিনাথ ও নানা কীন্তিকলাপে বিখ্যাত হইয়! রাজসন্ত্রম লাভ করিবেন এবং স্ব 
্ব ধর্মকর্ম প্রচুর দাঁনে কুটুন্ববর্গের পুজনীয় হইবেন। ্ 

জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে এক গ্রহ দ্বিতীয় সপ্তমপতি হইয়] চতুর্থ হইলে 
তাহার দশা শুভফলদায়ক । যথা 

একো দ্বিসপ্তমস্থাননায়কে। যদি 
সৌখ্যগঃ দশাতন্ত গুভা জ্ঞেমা। 

ইহার জন্মকণলীন মঙ্গল দ্বিতীয় ও সপ্তমপতি হইয়া চতুস্থ হইয়াছে । 



৬জয়কৃফ মুখোপাধ্যায় | 

জমিদার, উত্তরপাড়া । 
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অষ্টোতরী দশাবর্যাদি 

রত 
চর চি বিংশোত্তরী দশা- 

বর্ধাদি 
চ১২ 

ভলীব্বন্-ক্চাহিন্ী-_জয়কষ্ণ ১২১৫ সালের ৯ই ভাদ্র ( ইং ১৮০৮ 
ৃষ্টান্দের ২৪শে আগষ্ট ) উত্তরপাড়া গ্রামে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইহার পিতা জগমোহন 
ইংলগ্ডেম্বরের চতুদ্দিশ সংখ্যক টসন্ঠ সম্প্রদায়ে বেনিয়ানের কাঁধ্য করিতেন। চির 
প্রচলিত প্রথানুসারে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জয়রুষ্ণের বিগ্ঞ।রন্ত হয়। বাল্যকাল 
হইতেই জয়কৃষ্ণ বড়ই মেধাবী ও তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন হিলেন, তাহার শ্বৃতিশক্তি বড়ই 

প্রথর ছিল। তিনি এক মুহূর্ধও মালস্তের দাসত্ব স্বীকার করিতে ভালবাসি- 

তেন ন|। জয়কষ্ণ কিছুকাল হুগলী কালেক্টরীতে মহ! ফেজের কার্ধ্য করেন। 

ইহার পর তিনি কলিকাত। রেভিনিউ বোর্ডের ডেপুটী রেজিষ্টারের পদে মনোনীত 

হয়েন। এই পদের বেতন পঁঁচশত টাকা কিন্তু তাহাকে নবোপার্জিত সম্পত্তি 
গুলির উন্নতিসাধন ও স্ুবন্দোবন্তের জন্ত উচ্পদ গ্রহণে নিবুত্ত হইতে হইল। 

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জয়ক্ণ চাকরী ত্যাগ করিয়! জমিদারী কার্ষেয মনোনিবেশ করি- 
লেন। তিনি বড় প্রজাবৎসল ছিলেন, তাহার সময়ে আমলার চাঙগাকী চাঁতুরী 

অত্যাচার উৎপীড়নাদি একবারে উঠিয়! গিয়াছিল। সাধারণ হিতকর কার্য্যেও 
তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বালী খালের উপর একটা সুদৃঢ় সেতু নির্মাণের জন্য 
তিনি গভর্ণমেন্টের হস্তে দশসহস্র মুদ্রা দীন করেন। ৯৮৪৯ খৃষ্টান্দে বালী হইতে 

রামপুর পর্যন্ত যে রাস্তাটা আছে, তাহার উপর দিয়! যাহাতে গাড়ী ঘোড়া 
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চলিতে পারে এরূপ ভাবে তাহার সংস্কারের চেষ্টা করেন। যৌবনে জয়ক্কষণবাঁবুর 
প্ধনে পুত্রে লক্ষীলাঁভ” ঘটিয়াছিল। জয়ক্কষ্ণবাবুর সুখের সংসারে তাহার তিনটা 
পুত্র ও কন্তা। পুত্র তিনটার মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরমোহন, মধাম রাজা প্যারীমোহন, 
কনিষ্ঠ রাঁজমোহন। প্রবল পাঁঠশক্তি প্রযুক্ত বার্ধক্যে তাহার দৃষ্টিশক্তির অপচয় 
ঘটিতে থকে ) ১৮৭* অন্দে তিনি একবারেই দৃষ্টিহীন হয়েন। এই অন্ধ অবস্থাতেই 
১২৮২ সালের ভাদ্র মাসে জয়কৃষ্ণবাবুর পত্বীবিয়োগ হয়। জয়কৃঞ্জ স্ুবক্ত1! ও 
সুলেখক ছিলেন । তীহাঁর লিখিত কয়েকখানি ইংরাজি পুস্তিকা পাঠ করিলে 
রচনা-চাতুর্যা বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। 

ত্ল্লব-পক্ভিকা-ভ্িঙ্গম্র-( ৬জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । ) জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ধন ও ভাগ্যপতি একগ্রহ হইলে শুভ। এই কুগ্তলীতে 
ধন ও ভাগ্যপতি মঙ্গল, কেন্দ্রপতি বুধের সহিত চতুর্থ সন্তন্ধ করিয়া কোণস্থ 
হওয়ায় এবং পঞ্চমপতি চন্দ্র চতুর্থ ও সপ্তমপতি বুধের সহিত মুখ্য সঘন্ধ করায় 
রাজযোগকারী হইয়াছে । যথাঁ-ত্রিকোণ£ধিপয়োন্মধ্যে সম্বন্ধো ইত্যাদি । 

রবি-রাঁজার কারক । গ্বক্ষেত্রস্থ রবি ও মিত্রক্ষেরস্থ বৃহস্পতির পরস্পর সম 
সপ্তম দৃষ্টি হেতু রাজযোগ হইয়াছে । রবি স্বক্ষেত্রস্থ ও বষ্ঠটস্থানগত ১-- 

যষ্ঠে রবিঃ শক্রনিপাতকারী । ৰ 
আযুস্ত্রিষ্ঠলাভেশঃ সন্বন্ধী খল ষে৷ গ্রহঃ। 
পুনস্তাদৃশ সন্বন্ধী কেন্দ্রেশঃ সচ রাজ্দঃ | 

ইতি বুহৎ পাঁরাঁণরী হোরা। 
এখানে যষ্ঠস্থানাধিপতি রবি ও শুক্র সমসপ্তমে থাকিয়া তাহাদের সম্মিলিত 

বল বৃহস্পতিকে অর্পণ করায় রাজযোগকারী হইয়াছে । 
পঞ্চমস্থান পুত্রস্থান--এই স্থানে পুত্রলাভ প্রভৃতি অনুমিত হয়। পঞ্চমাধিপতি 

চন্দ্র কেন্দ্রগত হইয়৷ বুহস্পতি কর্তৃক প্রায় পূর্ণদৃষ্ট হইতেছে এবং পঞ্চমপতি 
চতুর্থ ও সপ্তমপতির সহিত মুখ্য সম্বন্ধ করিয়া শুভভাবগত হইয়াছে । এই হেতু 
ইহর সংপুত্রলাভ যৌগ সচিত হইতেছে। | 

জয়কষ্ণবাবুর জন্মকাঁলে শনি অষ্টম স্থ।নস্থ তুঙ্গী । তাঁহার ফল,-_ 
প্রচণ্ডকর্ম। সুমহান বলিষ্ঠে। রণেহশুরঃ কুলকীর্ডিবদ্ধনঃ | 
সংগ্রামজেতানৃপকীন্ডিযুক্তঃ তুীশনিঃ রন্গগতোহি যন্ত ॥ 
দৃ্ততেযুজ্যতেবাপিচান্দ্রজেন বৃহল্পতিঃ। 
শিরসা শাসনং তস্ত ধারয়স্তিনৃপস্তদ| ॥ 

ইত্যাদি নিয়মানুসারে পঞ্চমস্থান ( বিগ্ান্চক ) হইতে বুধ, বৃহস্পতির উপর 
দৃষ্টি করায় বিগ্তা সম্বন্ধেও ইহার সম্মানলাভ স্থচিত হইতেছে । 

মঙ্গল ভূমির কারক; এইহেতু চতুর্থাধিপতি বুধ মঙ্গলযুক্ত হইয়া কোণস্থ 
₹ওয়াঁয় ভূমিসম্পত্তিবান্ যৌগ সচিত ভইয়াছে। ' 



মাননীয় বিচারপতি ৬চন্দ্রমাধব ঘোষ । 
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আষ্টোততরী দশা [৮772 ৩ ৯) 
বাহবা রি মি বিংশোত্তরীদশ। 

শ ১৮ শ--১২।১০।১৮ 
কে ১৩ 

জ্ীবন-কাহিন্নী-মাননীয় বিচারপতি চক্ত্রমাধব ঘোষ ১৮৩৮ 
থুঠটান্বের ২৬শে ফেব্রুগারী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রায় ছুর্ণা প্রসাদ 
ঘোষ বাহাছুর। তিনি সুদীর্ঘকাল ডেপুটা কালেকইরের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 

নিজগুণে গভর্ণমেন্টের শ্রীতিভাজন হইয়াছলেন। চন্দ্রমাধব প্রথমতঃ পুরাতন 
হিনু-কলেজে পাঠারস্ত করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে 

পরিণত হয় । ১৮৫৭ খুষ্টাব্ধে বর্তমা'ন ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হইলে চন্দ্রমাধব 

প্রথম বৎসর এন্টণন্দ পরীক্ষায় নুখ্যাতির সহিত প্রথম শ্রেণীতে উত্ভীর্ণ হইয়া, 
নৃতন ইউনিভারসিটির উপাধি লাভের জন্ত পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সী 
কলেজের সংশ্লিষ্ট আইনের ক্লাসে প্রবিষ্ট হইয়া, চন্দ্রমাধৰ তাঁৎকাঁলিক আইন 

অধ্যাপক পতিত ব্যারিষ্টার মষ্টিয়ে! সাহেবের তি প্রিয় শিষ্য হইয়া! উঠেন। 
১৮৬৯ খৃষ্টাবে চন্ত্রমাধব অতি প্রশংসার সহিত কমিটির পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া 
ভাদালতের উকীলের তালিকায় ভুক্ত হন এবং বর্ধমানের জেলাকোর্টে ওকালতী 

কাধ্য আরপ্ত করেন। ছয়মাস কাল অতীত ন1 হইতে হইতেই তিনি 

সরকারী উকিলের পণ নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেটের 

পদধ প্রাপ্ত হন। এই কার্য তাহার পক্ষে নিতান্ত অগ্রীতিকর হওয়ায় তিনি 

১৮ ৫২ ১১ জন্মকুগ্লী। বু ২৩ 
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এই পদ ছাড়িয়া সদর দেওয়ানি আদালতের উকীল হইয়া প্রকৃত যোগ্যতা 

প্রকাশের পথ পাইলেন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্পী কলেজে আইন 

অধ্যাপকের পদে কাঁ্ধ্য করিয়া স্বকীয় আইনবিগ্ভায় ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করেন। 
অনন্তর হাইকোর্টে একালতী করিতে করিতেই উক্ত আদালতের জজ পদে 

অভিষিক্ত হইয়| স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি, স্ক্রদশিতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিবার 

অবসর পান। স্যার রমেশচন্দ্রের স্তায় চন্দ্রম(ধবও হাইকোর্টের প্রধানতম জজ 
পদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের ও সমাজের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। চন্ত্রমাধব 

বন্ধনমাজে অমারিক ও স্থুরসিক বলিয়া পরিচিত। বাকৃপটুতাঁও ঘোঁষ- 

প্রবরে যথেষ্ঠ আছে। কিছুদ্দিন প্রধানতম জজপদে কার্য করিবার পরেই 
চন্দ্রমাধব *স্তার” হইয়াছেন। 

জভ্ন্লব'সভ্রিকাশভিঙ্গালল-:€ বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ )--এই 
কুণগ্ডলীতে লগ্রপতি ও নিধনপতি মঙ্গল শুভ। দ্বিতীয় ও সগ্ডমপতি শুক্র, ৫ম ও 

৯ম পতিসহ সম্বন্ধ করিয়। লগ্রপতিসহ সম্বন্ধ করিয়াছে। এজন্ত প্রবল সন্ত্রমযোগ 

স্থচিত হইতেছে । যথা, 

চন্দ্রজ্ঞ গুরুকাব্যানাং মধ্যে যঃ কেন্দ্রনাথক2। 

সদুষ্টোহপি কোণেশ সম্বন্ধী রাজ্যদায়কঃ ॥ 

অন্ত পারাশরীতে আছে মেষ ও মিথুন লগ্নে বৃহস্পতি ও শনির সম্বন্ধ রাজ্য 
ভঙ্গকাঁরক, কিন্তু এখানে তাহ হয় নাই। মঙ্গল 'ও শনি মুখ্য সন্বন্ধ করিয়াছে, 

এজন্য নিধনস্থ শনি অনিষ্টকাঁরক নহে । এই কারণে ইহা শ্রেষ্ঠতম রাজষোগ | 

লগ্ন হইতে পঞ্চমস্থানে--বিষ্া, বুদ্ধি, দেবভক্তি, রাঁজানুগ্রহ, পুব্রলাভ প্রভৃতি 
অনুমিত হয়। এই কুগুলীতে পঞ্চমস্থান পঞ্চমাধিপতি কর্তৃক পূর্ণঘৃষ্ট ; বুধ 

দশমস্থ এবং ভাগ্যপতি বুহস্পতি পুত্রভীবগত হইয়৷ লগ্রণতি, দ্বিতীয়পতি ও 

পঞ্চমপতির সহিত দ্বিতীয় সম্বন্ধ করতঃ জ/তককে বিদ্বান এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিমান 
করিয়াছে। 

পুত্রস্থানগতে জীবে পরিপুর্ণবলান্বিতে । 
লগ্রাধিপেন সংঘৃষ্টে পুত্রপ্রাপ্তিননংশয়ঃ ॥ 

ইত্যাদি নিরমানুসারে মিত্রগৃহস্থ বৃহস্পতি পুত্রভাবগত হইয়! লগ্াধিপতি 

মঙ্গল কর্তৃক পূর্ৃষ্ট হওয়ায় জাতকের সৎপুত্রলাভ 'স্থচিত হইতেছে । 



সদ্বিদ্বান্ ৬নরেন্্নাথ মেন, 
“মিরার”-সম্পাদক । 

শকাবাাঃ ১৭৬৪।১০।১২।৩৫।১১ 

গ্রহাণাং স্পষ্টাঃ 

সিহাহ কে র ২৪; অষ্টোতরীদশা-_ 

জর ৮৮ চা [পান 
কন ৬৫০৭ লিং ৩1৪১২ 

ভ্গীবন-ক্কাহিনী--২৪ পরগণার অন্তর্গত সুবিখ্যাত সেনবংশে ১৮৪৩ 

খৃষ্টানদের ২৩শে জানুয়ারি নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় । নরেন্দ্রনাথ মহাত্! কেশবচন্ত্র 

সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাঁত-পুত্র। নরেন্দ্রনাথ প্রথমে হিন্দুকলেজে প্রবেশ 
করেন। প্রায় ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কঠিন পীড়াবশতঃ ইনি কলেজ 
পরিত্যগি করিতে বাধ্য হন। অতঃপর গৃহশিক্ষকের সাহ।য্যে এবং নিজের 

ষত্ধে ও অনুরাগে নরেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ স্থপণ্ডিত হইয়া! উঠেন । যৌবনের প্রারস্তেই 

তিনি সংবাদপত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ২৩২৪ বৎসর 

বয়ঃক্রমকালে [তিনি এটণির কার্য আরম্ভ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে “মিরার” 

উঠে প্রকাশিত হয়। তখন .মহাঁতা মনোমোহন ঘোষ সম্পাদক এবং 

নরেন্দ্রনাথ তাহার সহযোগী নিযুক্ত হন। তদদনস্তর কেশবচন্ত্র ও প্রতাপচন্র 

কিছুকাল সাপ্তাহিক মিরারের সম্পাদকত! করার পর, নরেন্দ্রনাথ তাহার 

সম্পাদক হন । কি রাজদ্বারে কি জনসাধারণের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের সম্মান 

সর্বত্র । গভর্ণমেন্ট হ্বয়ং অনুরোধ করিয়া তাহাকে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং 
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অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়াছেন । তিনি একাধিকবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 

নির্ধাচিত হইয়াছেন। কি রাঁজনীতি, কি সমীজ-সংস্কার, কি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, 
কি পরোপকার, কি চরিত্র, কি ধন্মভাব সকল বিষয়েই তিনি সকলের শ্রদ্ধার 

পাত্র হইয়া আছেন। ধর্মমতে তিনি উদ্দার হিন্দু। অথ, বাল্য-বিবাহ, 
জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথার বিরোধী এবং সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । 

তিনি জাতিবর্ণ নিব্বিশেষে সকলের বন্ধু। 

জ্ুল্বশভিরক্ষা-নলিচাক্র ।-(৬নরেন্ত্রনাথ সেন ) এই কুগুলীতে 
চতুর্থ ও সপ্তমাধিপতি গুরু নীচাংশ অতিক্রম করিয়৷ পঞ্চম শনির সহিত মুখ্য 

সম্বন্ধ করিয়াছে ; এইহেতু বিশিষ্ট সন্ত্রম-যোগ স্চিত হইতেছে । যথা-_ 
ত্রিকোণাধিপয়োন্মধধ্যে সন্বন্ধো যেন কেনচিৎ | 

কেন্দ্রনাথন্ত বলিনো৷ ভবেদ্যদি স্থযোগকৃৎ ॥ 

“কোণনাথস্ত সন্বন্ধী রাহুঃ কেন্দ্রগ£” ইত্যাদি নিয়মে রাছ গুভগ্রদ | 

দ্বিতীয় ও নবমাধিপতি শুক্র চতুর্থস্থ হইয়া! পঞ্চমপতি শনির সম্বন্ধী হওয়ায় 
শুক্রদশায় বিদ্যা ও পত্বীযঘোগ। 

সুতেশ-মানেশ-স্থখেশধর্মপা একত্র সংস্থা যদি যত্রকুত্র | 

তেষাং দশ| রাঁজ্যফলপ্রদাতৈযু-ক্তগ্রহাণামপিতদ্বদেব ॥ 

ইত্যাদি নিয়মে পঞ্চম ও নবমপতিযুক্ত চন্দ্রদশ1 শুভপ্রদ । এইহেতু চক্ত্রদশায় 
সন্ত্রম ও ভাগ্য যোগ। 

পঞ্চমাধিপতি শনি ও নবমাধিপতি শুক্র চতুর্থ সত্বন্ধ করিয়াছে । কিন্তু 

গ্রহগণের তাদৃশ বল না থাকায় ইনি একজন কঠোর সন্ন্যাসী না হইলেও একজন 
উচ্চমতাবলম্বী জাতিভেদজ্ঞ/নবিবর্জিত জ্ঞানভক্তি মিশ্রিত সাধক সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ৃ 

দৃশ্ততে যুজ্যতে বাপি চাল্্রজেন বৃহস্পতিঃ। 
শিরসা শাসনং তশ্ত ধারয়স্তিনৃপন্তদ1 ॥ 

ত্যাদি নিয়মানুসারে পঞ্চমস্থানে (বিস্তা্চক ) বৃহস্পতি বুধযুক্ত হইয়া 

অবস্থান করায় বিদ্যা সম্বন্ধেও ইহার অতুল সম্মানলাভ হুচিত হইতেছে। 

গ্ু--৮৪ 



মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর ৬/মহেশচন্জর 
হ্যায়রত্ | 

_ জন্মপত্রিক।--শকাব্দাঃ ১৭৫৭১০1১০1৪২৫ 
রাও লং 

অ ও৩।১০ 

পূর্ব্বহঃ ৯২0২৭ 
বুখ বর ২৫ জাতাহঃ। 
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 অষ্টে!ত্তরীদশ।-_ বিংশোত্বরীদশ!_ 

কে ১৭ 

শু---৪81৭1২৮ ৩--"১৮1৪1৬ 

ভগীবন-কাহ্িন্বী-১২৪২ সালের ১১ই ফান্তুন সোমবার পণ্ডিত 

মহেশচন্দ্র হুগলী জেলার অন্তঃপাতী আমতাঁর নিকটবর্তী নারিট গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম হরিনারায়ণ তর্ক[সদ্ধান্ত, তিনি একজন গণনীয় 

অধ্যাপক ছিলেন। নবমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহেশচন্দ্র প্রথম সংস্কৃত পড়িতে 

'আরম্ত করেন। তিনি সুগ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ তারানাথ তর্কবাঁচস্পতির নিকট 

ব্যাকরণ, স্বগ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত জয়নারাঁয়ণ তকপঞ্চাননের নিকট দর্শনশাস্ত, 

ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট স্তায়শাস্ত্র এবং ছুর্ণীদাস বাচম্পতির নিকট স্থৃতিশাস্ত্র 

অধায়ন করেন। পণ্ডিত কালীনাথ তর্করত্বের নিকট তিনি ফলিত জ্যোতিষ 

শিক্ষা করেন। এই সকল শিক্ষার পর মহেশচন্দ্র বারাণসীধামে গমন করিয়া 

তথাকার অধ্যপকগণের নিকটে উপনিষদ, পাতঞ্জল ও মীমাংস! দর্শন অধ্যয়ন 
'করেন। তিনি ১৮৭৭ খুষ্টাবে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন, সে কার্ষ্যে 

তাহার বিশেষ সুখ্যাতি হইয়ছিল। ১৮৮১ খুষ্টাবে তিনি সি, আই, ই, উপাধি 
এবং ১৮৮৭ থুষ্টাব্জে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। স্তায়রত্ব 
মহাশয়ের অনেকগুলি সৎগুণ ছিল। প্রাদেশিক চতুষ্পাগ্িলমূহে গভর্ণমেন্টের 
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সাহাঁধ্য দান-ও চতুষ্পাঠির ছাত্রগণকে উপাঁধি ও বৃতি দীন ব্যবস্থা তাঁহারই 
যত্বের ফল) স্ন ১৩১২ সালের ২৯শে চৈত্র তারিখে এই মাননীয় পণ্ডিতমহাশয় 

দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
জম্বশ্ভ্রিক্া-ন্িবঙাল্ল--(পণ্ডিতবর ৬মছেশচন্দ্র ন্তায়রত্ব ) এই 

মহাত্বার জন্মকাঁলীন শুক্র, শনি ও মঙ্গল এই তিনটী গ্রহ তুী ছিল। একাদি গ্রহ 
তুঙ্গগত হইলে কি ফল? 

উৎকৃষ্টাঃ স্ত্রী সুখিনঃ প্রকৃষ্টকার্ধ্যারাঁজ প্রতিরূপকাশ্চ। 
রাজ।নএক ঘিত্রিচতুর্ভিজায়স্তেতঃ পরং দিব্যাঃ ॥ 

অর্থাৎ বাহার একটা গ্রহ তুঙ্গী থাকে, তিনি উৎকৃষ্ট লোক, দ্রইটী থাঁকিলে 
সী সুখী, তিনটা থাকিলে উৎকৃষ্ট কাঁধ্যকা'রী, চারিটী থাঁকিলে রাজ প্রতিরূপ, 

পাঁচটা গ্রহ তুঙ্গী হইলে রাজ! হয় এবং নরাকাঁরে অবতীর্ণ দেবতারই ছয়টা গ্রহ 
তুঙ্গী হয়। 

এই কুণ্ুলীতে লগ্ন ও কার্ধ্যপতি এক গ্রহ হইয়! সুখতাবস্থ হইয়াছে, ইহার 
ফল যথা ১-- 

“একস্থৌ তন্ুকর্্মপৌ যদি তয়ো৷ রেকাঁধিপত্যেতু বা | 
জাতঃ স্বর্জিত সন্ধনেন কুরুতে যজ্ঞাদি কর্ম্মোৎলবং। 
সার্কে। শুদ্রধনেন সাহি শিখিনৌ ক্ষুদ্রৈঃ সজীবৌনুপৈঃ | 
ততৎতৎ কারক বিত্ততো! যদি যুতে রব্যার্দিভিঃ কর্ম্পৈঃ ॥৮ 

এই জন্য ইনি রাঁজধনে গৃহ, বাহন, ভূমি প্রভৃতি করিয়াছেন । এই গুরুর 

সহায়ক তুঙ্গী শুক্র । ধন ও ভাগ্যপতি মঙ্গল লাভস্থ ; লাঁভপতি তাহার কোণ 
ও তুঙী, এজন্য মঙ্গলের দশাকালে ৩৫ বর্ষের শেষাঁ্ধ হইতে ৪২. বর্ষ পর্য্যস্ত মান 
সম্ত্রমের পূর্ণতা হইয়াছিল । আর বৃহস্পতির দশা ও শুভ ফলদায়ক । এই দশাকালে 

পুত্র ও জামাতা হইতে আনন্দ বৃদ্ধি) গৃহ, বাহন ও ভূমি সম্পত্তি ক্রয়, এবং 
ধর্মমবিষয়ক কাত্তি স্থাপন করিয়! দেশ ও সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন 

এবং সর্বত্র ইহার কীর্তি চিরদিন বিধোধিত হইবে । 

“মানেশঃ সুখরাশিগঃ” ইত্যাদি নিয়মামুসারে বৃহস্পতির দশ! গুভফলদায়ক। 
তীর্থ মৃত্যু যোগ; 

লগ্রস্ত দক্ষিণে চন্দ্রে বামে ঠচব দিবাঁকরে। 
কৃত্ব! পুণ্য সহত্রীণি শ্রিয়তে জাহুবী জলে ॥ 

ইহার জন্মকালে লগ্জের দক্ষিণে অর্থাৎ ঘিতীয় স্থানে চন্ত, এবং লগ্রের বামে 
অর্থাৎ হাদশে রবি অবস্থিত। 



সুপ্রমিদ্ধ কবিরাজ ৬গঙ্গাধর রাঁয়। 
জন্মপত্রিকা--শক বাঃ .১৭২০২২৪।৮।০ 

৮ ২৭ 

ম২৪ 

ভটীব্রন্ন-্গাহিন্টী-সন ১২০৫ সালের ২৫শে আষাঁড যশোহর জেলার 
মাগুরাগ্রামে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন । পঞ্চমবর্ষ বয়সে ইহার হাতেখড়ি হয়। 
পাঠশালায় পাঠ শেষ হইলে গঙ্গাধর নন্দকুমার সেনের নিকট মুগ্ধবোধ পড়েন। 

অনস্তর যশোহরের বারুইথালী গ্রাম নিবাসী রামরত্ব চূড়ামণির নিকট অভিধান, 

অলঙ্কার ও কাব্য পাঠ করেন । তৎপরে চরকাঁদি বৈগ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। 

এই সময়ে ইহার বয়ঃক্রম প্রায় কুড়ি বৎসর । গঙ্গাধর অতি অল্ল বদ্নসেই 

মুগ্ধবোধের টাক! প্রণয়ন করিয়৷ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। 
তাহার সর্বগ্রধান কীন্তি চরকের “জল্পকল্পতরু” টীক1। এই টীকাঁয় তাহার যশ 

সর্বত্র প্রচারিত ছইয়া পড়ে। তিনি মুর্শিদাবাদে চিকিৎসা ব্যবসায় আঁরস্ত 

করেন। তৈত্তিরীয় প্রভৃতি তিনখানি উপনিষদের ভাষা, ঈশগীতা, 

ভগবদগীতার ব্যাখ্যান, কৌমার ব্যাকরণের ব্যাখ্যা, অগ্নিপুরাণোক্ত আযুর্ধেদের 

ভাষ্য প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায়ও 

কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে বহুবিবাহ*রাহিত্য, বিধবাবিবাঁহ- 

প্রতিষেধ প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য । বস্তুতঃ সংস্কৃতশান্ত্রে তাহার স্তায় 
পণ্ডিত ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার চিকিৎসা-ননপুণ্যে 
অনন্তসাধারণ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গঙ্গাধরের ছাত্রগণের মধ্যে ৬দ্বারকা 

নাথ সেন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮৮৫ থ্ষ্টান্বের জুন মাসে 
গঞ্জ।ধর কবিরাজ পরলোকগমন করেন । 



জন্মপত্রিকা-বিচাঁর | ৬৬৯ 

জ্ষ্-জজিকা-ভ্বিলাহ্--( কবিরাজ গঙ্গাধর রায় )। 
দশমভবননাথঃ কেন্দ্র কোণে ধনে বা। 

বলবতি ষদ্দি জাঁতঃ ক্ষেত্র-সিংহাসনে বা। 

স ভবতি নরনাথো! বিশ্ববিখাত কীন্তিঃ | 

মদ্দগলিতকপোলৈঃ সদগজৈঃ সেব্যমাঁনঃ ॥ 

অর্থাৎ যদি দশমাধিপতি গ্রহ কেন্দ্র, ত্রিকোণে বা ধনস্থানে থাকিয়া ব্লবান 

হয় কিন্ব। শ্বক্ষেত্রে অবস্থান করে, তাহা হইলে ক্ষেত্রসিংহাসনযোগ হয়। 

উক্ত যোগে জাতব্যক্তি কীন্তিমান্ এবং রাঁজতুল্য হয়, এমন কি, মত্ত হস্তীদ্বারা 
সেবিত হইয়া থাঁকে। ইহার জন্মকাঁলীন লগ্র হইতে দশমাঁধিপতি গ্রহ শুক্র 

দশমে অবস্থিত, এই হেতু বিশেষ সন্ত্রমযোগ সুচিত হইয়াছে। 
ভাগ্যেশরাজ্যেশধনেশ্বরণামেকোহপি চন্দ্র।দ্ যদি কেন্দ্রবন্তী। 
্বপুত্রলাঁভাধিপতিগুরুশ্চেদখণ্ড সায্রাজ্য পতিত্ব মেতি ॥ 

ইতি বুহৎ পারাশরী হোঁরা । 

এই কুগুলীতে দ্বিতীয়াধিপতি বুধ মিথুনে স্বগৃহস্থ হইয়া মীনস্থ চন্দ্রের কেন্দ্র 
বন্তী হইয়াছে । বুধ, শুক্র ও বুহস্পতি বিশে বলশালী এবং বৃহস্পতির পঞ্চমাঁধি 
পতিত্ব হেতু এই মহ1আর যশোরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। 

এই কুগুলীতে লাভাধিপতি উঃ বুধ স্বগৃহস্থ হইয়া লগ্া/ধিপতিযুক্ত এবং 

দশম।ধিপতি শুক্র ্বগৃহে দশমস্থ হইরা বিশেব বলশ।শী হইয়াছে । “বুধে 

ভিষকজোতিষকাব্যশিল্লৈঃ লেখ্যৈশ্”” এবং শুক্রে কাব্য, বিজ্ঞানশান্ত্পরত। 

প্রভৃতি নিয়মে চিকিৎসকের এবং কবিত্ব শক্তির যোগ স্পষ্ট স্থচিত হই- 

তেছে। এই হেতু ইনি চিকিৎসা-শান্ত্রে বিশেষ সন্ত্রাস্তগণ মধ্যে গণ্য ভইয়াছিলেন 
এবং একজন স্থলেখক ও স্থপ্রসিদ্ধ কবি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন । 

লগ্ন হইতে নবন স্থান_-ধর্মবোধক | ইহার জন্মকালীন ধর্ম(ধিপতি মঙ্গল 
পাঁপযোগ দৃষ্টি রভিত হইয়া, কেন্দ্রগত এবং ধণ্মভাবে ধর্মকাঁয্ক বৃহস্পতি অবস্থিত, 

এই হেতু ধর্মনাধনেও ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 

লগ্জ হইতে একাদশ স্থানে-_লাভালাভ অনুমিত হয়। ইহার জন্মকাঁলীন 

আয়ভাবে লাভাধিপতি বুধ, রবি ও শূনি যুক্ত হইয়া অবস্থান করায় জাতিক স্থীয় 

ক্ষমতায় বছু ধনোপার্জনে সক্ষম হইপ্লাছিলেনশ 



পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম এ। 
জন্মপত্রিকা--শকাবাাঁঃ ১৭৮১1১০৫২৯০ 

জাতাহঃ পরহঃ 
৬ 

৬ ১৯ ১৫ বণ র২ ৭ ২০ ১৬ 
বু ২৪ 

২৬ ৪ ৭ ১৭ ৮ ৬ 
জন্মকগ্ডলী | রা ২২ 

২৯ ৫৩ ৪৫ কে ৯ হও ৩২ ৩৬ ৪৩ 

২৬ ২ ৬ লং -ঁঁাাউিটিতীর্ট] ১৩ ৩ ৭ 
শ ১ ট* 

আষ্টোত্তরীদশা-_ 9. বিংশোভরীদশা__ 
ম ১৭ 

বু--১৭1২১২৩৪ শু--১২।৪।২৯।৫০ 

ভ্ীল-ক্কাহিস্নী- পণ্ডিত রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ত্রী সন ১২৬৬ সালের 

৬ই ফান্তন শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতাঁর নাম নসীরাম বন্দ্যো- 

পাধ্যায়, রাঁটীয় শ্রেণী ব্রান্ষণ বংশজকুলসম্ভুত। ২৪ পরগণার অন্তর্গত নারায়ণপুর 

গ্রামে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। ইহার মাতামহ ৬ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজী ১৮৭০ থুষ্টান্বে আহিরীটোলা 

বাঙ্গাল। পাঠশালা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 

কলিকাত। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়| গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এফ, এ 

পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ১৮৮১ খুষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত অনারে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার 

করেন। ১৮৮৩ খুষ্টাব্ধে সংস্কৃত এম, এ পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগের 

প্রথম স্থান অধিকার করেন। বল! বাহুল্য, শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যেক 

পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং স্বর্ণ পদক পারিতোষিক প্প্রাপ্ত 

হইরাছিলেন। এম, এ পরীক্ষার অব্যবহিত পরে ইনি সংস্কৃত কলেজের 
অন্ততম সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ খুষ্টাবে রায়্াদ 

প্রেম্টাদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০০০-২ টাঁক! মুল্যের পারিতোধিক লাভ 

করেন। গভর্ণমেন্ট ইহার কার্ধ্যদক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া ইহাকে রায় 



জন্মপত্রিক-বিচার । ৬৭১ 

বাহাহর উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে কলিকাত! বিশ্ববিগ্তালয়ের 

কত পরীক্ষক পদে নিযুক্ত আছেন। শাস্ত্রী মহাশয় দর্শন শাস্ত্েও প্রবীণ । 
ইনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। 

জুন্ম-সক্িকা-বিলাব্র--( পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্বী, এম, এ) 
জ্যোতিষ শানে উক্ত হইয়াছে, রবি রাজার কারক। এই কুগ্ডলীতে 

লগ্নমধিপতি রবি ও সপ্তমাধিপতি শনি মুখ্য সম্বন্ধ করায় ইহার বিশিষ্ট রাজসম্মান 
লাভ স্থচিত হইতেছে। ও 

নবমাধিপতি মঙ্গল স্বগৃহে কেন্দ্রগত হওয়ায় চন্দ্র প্রভীযোগ সুচিত হইতেছে । 

যথা-_- . 

পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্ত্রে চন্ত্রপ্রভা যোগ ইহ প্রণীতঃ। 
রাজাধিরাঁজ গুণবান্ বিলাসী গঙ্গাজলে মুঞ্চতি জীবনঞ্চ ॥ 

ইতি বৃহৎ পারাশরীহোরা 1 

নবম স্থান--ভাগ্যস্থ(ন। এই কুগুলীতে চতুর্থ ও নবমাধিপতি মঙ্গল স্বগৃহ- 

গত হইয়! বলবান্ হওযায্স ইনি বিশিষ্ট ভাগ্যশালী | 
মঙ্গল ভূমির কারক, এই হেতু মন চতুর্থস্থ হইয়া বলশালী হওযীয় ভূসম্পত্তি- 

লাভ-যোগও ঘটিয়াছে। 

চতুর্থ ও পঞ্চন স্থান (কোনও মতে দ্বিতীয়স্থান)__বিষ্কাস্কান। এই স্থানে 
বিদ্যা, জ্ঞন্লাভ প্রভৃতি অনুমিত হয়। এই কুগুলীতে চতুর্থাধিপতি মঙ্গল 
চতুর্ঘস্থ, এবং পঞ্চমন্থ চন্দ্র পঞ্চম।ধিপতি বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণনৃষ্ট, দ্বিতীয়াধিপতি 
উঃ বুধ বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট এবং দ্বিতীয়স্থানে উচ্চস্থ শুক্রের পূর্ণদৃঙ্ঠি আছে, 
এইহেতু ইনি একজন বিশিষ্ট বিদ্বান্। 

নবমাঁধিপতি পাঁপযোগ রহিত হইয়! স্বগৃহে কেন্দ্রী ; লগ্রধিপতি রবি বৃহ- 
স্পতি কর্তৃক পুর্ণনৃষ্ট এবং ধর্মকারক বৃহস্পতি পাপযোগণ্দৃ্টি রহিত হইয়া লাভস্থ 
এবং ইহার দশে তুঙ্গী শুক্র অবস্থিত, এই হেতু ইনি একজন নিষ্ঠ।বান হিন্দু । 

পঞ্চমস্থ মিত্রগৃহগত চন্দ্র মিত্র বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃ্ হওগায় ্রনথ-প্রণেত- 
যোগ সচিত হইতেছে । 

বুধে_ভিষক-জ্যোতিষ-কাব্য-শিল্লেঃ লেখ্যেশ, শুক্রে কবিত। বিজ্ঞানশাস্- 
পরা» প্রভৃতি নিয়মে এই ছুইটি গ্রহ বলবান্ হইয়া ইহাকে সুলেখক "ও কৰি 
করিয়াছে। 

চন্দ্র হইতে সগ্তমে বৃহস্পতি অবস্থান করায় জীবযেগ ঘটয়াছে। ইহার 
ফলে ইনি ধনীঢ্য, গুণজ্ঞ, দানশীল ও রাজপুজিত। 
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শ্বীহন-কাহিলী--১২৫৬ সালের ২রা গ্যৈ্ঠ সোমবার কৃষ্ণা 

সপ্তমী শ্রবণ। নক্ষত্রে মাতৃলালয়ে পাওুগ্রামে ইন্দ্রনাঁথের জন্ম হ্য়। ইহার পিতা 

স্বীয় বামাচর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুর্ণিয়ার একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। ইনি 

ক্যাথিড্রাল কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্য় উত্তীর্ণ হইয়া! কিছুদিন হেমপুর স্কুলে 

হেড মাষ্টারের কাধ্য কৰিয়াছিলেন। ৯৮৭১ সালে বি, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া 

ইন্দ্রনাথ কিছুদিন পুর্ণিঘাতে গকাঁলতী করেন। পরে কিছুদিন মুন্দেফের কার্য 

করিয়। অশ্থবিধা হওয়ায় দিনাজপুরে পুনরায় ওকাঁলতী করেন। পরে কিছুদিন 

হাইকোটে ওকালতী করিয়া বর্ধমানে গিগা মেখাঁনে ওকালতী করিতে থাকেন । 

ইন্দনাথের তীক্ষ বুদ্ধি ৪ প্রত্যুৎ্পন্ননতি অদ্ভুত । রঙ্গ-রসিকতায় অদ্বিতীয়। 

তাহার শ্রেষব্যঙ্গপূর্ণ “পঞ্চানন্দ” তাহার গ্রকষ্ট প্রমাণ। ইহার “ক্ষুদিরাম” ও 

“কল্প তরু” উপন্য।ন এবং ভারত উদ্ধার ব্যঙ্গকাব্য অতীব উপাদেয়। "সাধারণী” 

বঙ্গবাসী, জন্মভূমি গ্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় ইহার বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়াছে । ইহীর প্রতিভা সর্বতোমুখী । ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত 'ও ইংরাজী এই 

তিন ভাষাতেই বিলক্ষণ ঝুযুৎপন্ন ছিলেন। 

জ্ুল্পভ্তিক্া-ভ্িগাল্্র-(৬ইন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায় )। 

এই কুগুলীতে ভাগ্যপতি বৃহস্পতি লগ্নগত হইয়া লগ্াধিপতি চন্দ্রের সহিত 

পরম্পর দৃষ্টি সন্বন্ধ করায় এবং পঞ্চম ও দশমপতি মঙ্গল সগ্তমপতি শনির 



জন্মপত্রিকা-বিচার । ৬খ৩ 

সহিত ভাগ্যস্থানে সহাবস্থান সম্বন্ধ করায় বিশিষ্ট সন্ত্রমযোগ হুচিত হুইতেছে। 
যথা ১- 

ত্রিকোণাধিপয়োর্বধ্যে সন্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথস্ত বলিনো! ভবেদ দি সুযোগকৎ ॥ 

কেন্দ্র-ত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকো৷। 
অন্য ত্রিকোণপতিন! সম্বন্ধো যদি কিং পরস্ ॥ 

ইতি বৃহৎ পারাশবী হোর|। 

ইহার জন্মকালীন বৃহস্পতি হইতে সপ্তমে চন্দ্র অবস্থান করায় জীবষোগে 
জন্ম স্থচিত হইতেছে ; যথা-- 

জীবাত্ত, সপ্তমেচন্দ্রোহপ্যথবা জীব সংযুতঃ | 
জীবযোগোইয়মিত্যাহুজেঠাতিঃশান্ত্র পরাণ: ॥ 
বহুধনপরিপৃর্ণো দানিশীলো গুণজঃ। 

ভবতি চ নৃপপুজ্যো মানবো জীবযোগে ॥ 

এই জীবযোগে জন্মহেত ইনি ধনাঢ্য, গুণজ্ঞ, দানশীল এবং রাজপৃজিত 

হইয়াছেন । 

জ্যোতিষশাপ্ত্রে উক্ত আছে, রবি পিতৃক(রক এবং চক্র মাতৃকারক)। এই 

কুগুলীতে রৰি দুর্বল এবং চন্দ্র বলবান্ হওয়ায় জাতকের মাতুলালয়ে জন্ম চিত 
হইতেছে। 

বুধ ও শুক্র আইন বিগ্ভার কারক। এই কুগুলীতে উদ্দিত বুধ লাভস্থ এবং 

শুক্র দশমস্থ হইয়া! জাতককে আইনশান্ত্রজ্ঞজ করিয়াছে। চক্র বলবান্ হুইয়! 

ইহাকে প্রবন্ধকৃৎ করিয়াছে । 

ইঙ্ার জন্মকালে বৃহস্পতি ও চন্দ্র পরস্পর পরম্পরকে পুর্ণদৃষ্টি ঘার।৷ অবলোকন 
করায় তীর্থমৃত্যু-যোগ স্থচিত হইতেছে । যথা-- 

জীবেন দৃশ্ততে চক্ররশ্চন্্রেন দৃশ্তুতে গুরুঃ। 
তথা মৃত্যুং ব্রজেদেব কাশীক্ষেতরে ন সংশয়ঃ ॥ 

৩-৮৫ 
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অষ্টোত্তরীদশ।-- রা ১৮ 

ভীব্বন-কাতিন্নী-সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র হুগলী জেলার হ্রি- 
পাল থানার অন্তর্গত কৈকাল৷ গ্রামে চন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন । তীহাঁর পিত। 

৬ মীতানাথ বঙ্গ একজন ধর্মনিষ্ঠ ক্রিগ্নাবন্ হিন্দু ছিলেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে 
চন্ত্রনাথ প1ঠশালায় পড়িতে আরম্ভ করেন । আট বৎসর বয়সে তিনি ওরিয়েন্টাল 

সেমিনারী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে চন্দ্রনাথ প্রবেশিক। 

পরীক্ষায় ছিভীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।। ১৮৬২ সালে ফার্ট আট পরীক্ষা দিয়া 

তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ 

সালের জানুয়ারি মাসে বি, এ পরীক্ষা দিয়া চন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার 

করিয়াছিলেন । ১৮৬৬ সালে এম, এ, এবং ১৮৬৭ সালে বি, এল, পরীক্ষা দিয়া- 

ছিলেন। শেষোক্ত পরীক্ষায় রাসবিহাঁরী ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, 

চন্জ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৮ সালে ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়! 

চল্জনাথ ঢাকায় গমন করেন। ডেগুটীগিরি বিরক্তিকর বোধ হওয়ায় ৬ মাস 
পরে উক্ত চাঁকরী ছাড়িয়া দিয়! তিনি কলিকাতায় আমিলেন। ১৮৭৯ সাঁলের ৭ই 
অক্টোবর তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর ১৮৮৭ 
সালের ১ল! জানুয়ারী তারিখে বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অন্থবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। 

ইহার রচিত শকুস্তলাতত্ব, ত্রিধারা, সাঁবিত্রীতন্ব, হিন্দৃত্ব, পৃথিবীর সুখ হুঃখ 
প্রস্ৃৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ বীয় সাহিত্য ভাগারের অমূল্য রল্প্বরূপ | 



জন্মপন্রিকা-বিচার। ৬৭৫ 

জরম্মবসভ্্রিক্ষা-বিা ভ্র--( সঘিদ্বান্ চন্দ্রনাথ বস্থু, এম, এ)। 
ভাগ্যরাঁজোশ্বরৌভাগ্যে রাজ বান্তোন্তরাশিগো । 
জাতৌ স্ব স্ব গৃহে যাঁতৌ যৌগোহয়ং প্রবলঃ স্বৃতঃ | 

এই কুগুলীতে শনি স্বয়ং কেন্দ্র কোণেশ্বর বলিয়া একাই রাঁজযোগকারী 
হইয়াছে) 3 | 

ভাগেশরাজোোশধনেশ্বরাণাঁমেকোহপিচন্দ্রাদ দি কেন্দ্রব্তী। 

স্বপুত্রলাভাধিপতিগু কুশ্চেদখণ্ড সাআ্াজ্য পতিত্বমেতি ॥ 
এই কুগুলীতে ধনাধিপতি বুধ মীনস্থ চন্দ্রের কেন্দ্রবর্তী হইয়াছে এবং বলঝান্ 

বৃহস্পতি স্বয়ং লীভাঁধিপতি। বুধ ও চন্দ্র বিশেষ বলশাঁলী, এইহেতু এই যোগ 
প্রবলতররূপে ঘটিয়াছে। 

দৃশ্ততে যুজ্যতে বাপি চান্দ্রজেন বৃহস্পতি | 

শিরসা শাসনং তশ্ ধারয়স্তিনুপস্তদ | ॥ 

পঞ্চমন্থান হইতে বুধ বৃহস্পতির উপর দৃষ্টি করিতেছে, সুতরাং বিগ্তা সম্বন্ধে 

( পঞ্চমন্থান্ স্চক ) ইহার অতুল সম্মানলাভ স্থচিত হইতেছে । 

ধনভাদি যোগ ; 

লগ্রাদতীব বন্থমান্ বন্গমান্ শশাঙ্কাৎ। 
সৌম্যগ্রহৈরুপচয়গতৈঃ সমক্তৈঃ ॥ 
দ্বাভ্যাং সমোহল্প বসুমাংশ্চ তদনুতয়া। 

মন্তেবু স্বতস্বপি ফলেঘিদমুৎকটেন ॥ 

লগ্ন ৰা চন্দ্র হইতে সমস্ত শুভগ্রহ উপচয়গত অর্থাৎ ওয়, ৬ষ্ঠ, ১ম ও ১১শ 

স্বানগত হইলে ছাতক অতিশয় ধনবান্ হয়। এই কুগুলীতে শুক্র, চক্জী এবং 
বৃহস্পতি এই তিনটা শুভগ্রহ লগ্ন হইতে উপচয়গত হইয়ছে। 

এই কুগুলীতে লাভস্থানও অতিশয় বলশালী, যেহেতু লাভাধিপতি বৃহস্পন্ডি 
লাঁভস্থানে স্বগৃহস্থ ও চন্্রযুক্ত এবং দ্বিতীয় ও পঞ্চমপতি বুধ কর্তৃক পুর্ণৃষ্ট। প্রই 

হেতু এই জাতক ন্তায়পথে প্রচুর ধনোপার্জন করিরা সুখী হইবেন। 
চন্দ্র ও বুধ বিশেষ বলশালী এবং শুক্র চন্দ্রের কোণস্থ হইয়া গুরুদৃষ্ট, 

এজন্ঠ ইনি একজন স্থুলেখক । রবি ও চক্র বলবান্ হওয়ায় ইনি বিশেষ 

রাজসম্মানী। | রি 



এঁতিহামিক ৬রজনীকান্ত গুপ্ত । 
শকাবা:--১৭৭১1৪।২৮ 

ভজীবন-কাতিনী-ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে ১২৫৬ 
সালের ২৯শে ভাদ্র বৈদ্যবংশে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম কমলাকান্ত 

গুধ। কমলাকান্তের গাচ পুত্র ও এক কন্তা। রজনীকান্ত সর্বকনিষ্ঠ। 

দেশে বাল্যশিক্ষা শেষ করিয়া এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া ৪ টাকা 

বৃত্বি পাইয়া ইনি কলিকাঁত! সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সাত আট 

বতমর বয়সে একবার কঠিন জররোগে আক্রান্ত হওয়ায় ইহার শ্রঁতিশক্তি 
হর্বল হইয়া যায়। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি জয়দেবচরিত প্রণয়ন করেন। 
অভিভাবকদিগের ইচ্ছ! এবং অনুরোধ সত্তেও ইনি সাহিত্যসেব! ত্যাগ করিয়া 

জাতীয় ব্যবসায় অবলন্ষন করেন নাই। সাঁহিত্যসেবাই ইহার জীবনের ব্রত 
এবং উপজীবিক ছিল। ইনি সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, ভীম্মচরিত, বীর মহিমা, 
নধ্যতারত, আর্ধ্যকীর্ডি, ভারতপ্রসঙ্গ, প্রতিভা প্রত্ৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 
বৌধবিকাশ, রচনা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্ুলপাঁঠ গ্রস্থও ইহার রচিত । ১৩০ 

সালের ৩*শে জ্যেষ্ঠ রাত্রিকালে বহুমূত্রজনিত হষ্ট ব্ররোগে রাত্রিকাঁলে ইনি 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

জশ্মসজিক্া-ন্বিাল্র-( মুলেখক রজনীকান্ত গুপ্ত )। এই 

কুগ্ুলীতে শনি নবম ও দশমপচ্ভি হওয়ায় স্বয়ংই রাঁজযোগকারী হইয়াছে, 



জন্মপত্রিকা-বিজচ্জর । ৬৭৭ 

তাহাতে আবার পঞ্চমপতি তুঙ্গী বুধের সহিত দ্বিতীয়-সম্বন্ধ করিয়াছে ; এইহেতু 
বিশিষ্ট সন্ত্র-যোগ সচিত হইতেছে ? যথ।-_ 

ত্রিকোণাধিপয়োর্্মধ্যে সম্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 
কেন্দ্রনাথন্ত বলিনো। ভবেদ্ যদ্দি সুযোগকৃৎ ॥ 
কেন্ত্রত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যৌগকারকৌ৷। 
অন্ত ভ্রিকোণপতিনা সম্বন্ধে! যদি কিং পরম্ ॥ 

ইতি লঘুপারাশরী | 

ইহার জন্মকালে বুধ তুঙগী ও তিনটা গ্রহ স্বগৃহস্থ । তাহার ফল যথা -_ 

বুধ তুঙ্গী কলম্। 
কন্ত। কুমারোজ্্বলরত্বপুর্ণঃ স্বৌচ্চেতু সৌম্যে নৃপপৃজ্যমানঃ | 
রাজ্যকদেশে চ নরাধিনাথে। বিগ্াবিনোদী শুভগঃ সটৈব ॥ 

একাদিব্বগৃহেস্থিত-ফলম্ । 
কুলতুল্যঃ কুলশেষ্ঠে। বন্ধুমান্তো ধনী সুখী । 
ক্রমান্নপসমোভূপ একা দ্িস্বগৃহে স্থিতে ॥ 

ইহার জন্মকালীন রবি, বুধ ও চন্দ্র এই তিনটা গ্রহ স্বগৃহস্থ হওয়ায় ইনি 
বন্ধুদদিগের মাননীয় ছিলেন। 

বহু ভ্রাতুলাভ যোগ। 
ভ্রাতৃপে কারকে বাপি শুভযোগনিরীক্ষিতে। 
ভাবে বা ব্লসম্পূর্ণে ভ্রাতৃনাং বর্ধনং ভবেৎ ॥ 

ইহার জন্মকালীন ভ্রাতৃভাব রাঁশি পূর্ণবলী হওয়ায় ইই!র বনু ভ্রাভৃ-লান্ত 
ঘটয়াছে। 

পত্বীহানি যোগ । 
লগ্নে ব্যয়ে চ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে। 
কন্ঠ হরতি ভর্তারং ভর্তা ভার্ধ্য।ং হনিষ্যতি ॥ 

জ্যোতিষশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে বুধে”_“ভিষক-জ্যোতিষ-কাঁব্যশিল্ৈঃ 

লেখ্যৈশ্চ। শুক্রে--কাব্য, বিজ্ঞানশাস্ত্রপরতা, প্রাকৃতিক গ্রস্থপ্রণেতা” প্রস্তুতি 

নিয়মে ইহার জন্মকালীন এই ছুইটী গ্রহ বিশেষ বলশালী হওয়ায় ইনি সুলেখক 
এবং সাহিতাসেবী ব্যক্তিগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। 



এ্তিহামিক কবি অক্ষয়কুমার গৈত্রেয় । 
জন্মপত্রক।--শকাঁবাঃ ১৭৮২।৯৬ মাঘ অপরাহ্ণ । 

জীন্ব্ন-কাহিনলী- নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে সন ১২৬৭ সালে 
১লা মাঘ শুক্রবার অপরাস্থে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাঁম যথুরানাথ 
মৈত্রেয়। ইহারা বারেন্শ্রেণীর রোহিলা পটার অন্তর্ঠত। ১৮৭৮ খুষ্টাবে 

গ্রবেশিকা পরীক্ষা দিয় ইনি যথাক্রমে এফ এ, বি এ, এবং বি এল পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হন্। ১৮৮৫ খুষ্টা হইতে ইনি রাজসাহীতে ওকাঁলতি করিতেছেন। 
ইনি কিছুদিন “গ্রামবার্ডী” সম্পাদন করেন, এবং তাহাতে ও সাধনা সাহিত্য 

ভারতী প্রভৃতি মামিকপত্রে বহু এঁতিহাঁসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ইহারই 
চেষ্টায় সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, সীতারাম রায় প্রভৃতির প্রকৃত রতিহাসিক 
চরিত্র উদ্বাটিত ও প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত, বাঙ্গাল ও ইংরাজী ভাষায় ইনি 
রিশেষ বুৎপন্ন। ইনি কবিত| রচনায়ও দিদ্ধহস্ত। 

জঙ্ঞবপজিক্া-ন্বিঙ্গাল্র--( ধতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)। এই 
কুগুলীতে চতুর্থাধিপতি রবি ও ভাগ্যাধিপতি শনি মুখ্য সম্বন্ধ করিয়াছে এবং 
দ্বিতীমু ও পঞ্চমপতি বুধ ও চতুর্থাধিপতি রবি সহাবস্থ্ন সম্বন্ধ করতঃ ভাগাস্থান- 



জন্মপন্রিক-বিচার | ৬৭৯ 

গত হইয়! পুনরায় কেন্দ্রাধিপতি শনির সন্বন্ধী হইয়াছে, এইহেতু জীতকের বিশিষ্ট 

সৌভাগ্যযোগ স্থচিত হইতেছে । যথা-_ 

ত্রিকো ণাঁধিপয়োন্মধ্যে সম্বন্ধো যেন কেনচিৎ। 

কেন্দ্রনাথস্ত বলিনো ভবেদ্ যদি সুযোগকৎ ॥ 

কেন্দ্রত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকৌী। 
হস্ত ত্রিকৌণপতিন! সম্বন্ধো যদি কিং পরম । 

এস্থলে কেন্দ্র কোৌণপতি নির্দোষ হওয়ায় স্বাধিকারস্ত্রে ধনাধিকারে, বা 
হ্যায়োপাজ্জিত ধনে, কিনব রাঁজানুগ্রহলব্ধ ধনাদিতে শুভ সৌভাগ্য ও সম্ত্রম-যোগ 

সুচিত হইতেছে। 
দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমস্থান--বিগ্ভাস্চক | এই কুগুলীতে দ্বিতীয়, পঞ্চম ও 

চতুর্থপতি শুভ স্থানগত হইয়৷ সহাবস্থান স্বন্ধ করতঃ জাতককে বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ 
ও বিঘ্বান্ করিয়াছে। 

বদি কেন্দ্রে ্রিকোণে ঝ। নিবসেতাস্তমৌ গ্রহে । 
নাথেনান্তরেণাঁপি সন্বন্ধাদ্ যোগকারকো ॥ * 

ইত্য।দি নিমমানুসারে, কেন্দ্রনাথন্ত সম্বন্ধী বাহু কোণস্থ হওয়ায় রাঁছ দশায় 

বি্যা ও যশের যোগ হইয়াঁছে। 
চন্দ্র 'ও মঙ্গল লাভস্থ হওয়ায় এবং চন্দ্রের দশমে শুক্র অবস্থান করায় বিশেষ 

শুভপ্রদ হইয়াছে। 

“কবিশ্ন্ত্র চন্দ্রঃ কবিং পশ্ঠাতি” প্রতৃতি নিয়মে শুক্র স্ফুটা্ুসারে সপ্তমস্থ 

হুইয়! চন্ত্রকে দৃষ্টি করায় এবং চন্দ্র শুক্রকে দৃষ্টি করায় জাতকের কবিতৃশক্তির 

বিকাশ স্চিত হইতেছে। 

বুধ-_শিল্পবিদ্যা, ওকালতি এবং চন্দ্র কলাবিদ্যার কারক॥। এইহেতু 

ভাগ্যস্থ বুধ ও মিত্রগৃহে মিত্রযুক্ত লাভস্থ চন্দ্র বলবান্ হইয়! জাতককে স্ুলেখক, 
উকিল এবং চিত্রাঙ্কনে পটু করিয়াছে। 



শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু, প্রাচ্যবিদ্ামহা্ব 
(বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা ) 

জনমপত্রিতা_পকানযাঃ ১৭৮ ১৭৭৮1২। 
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জীবন কাহিন্নী-সন ১২৬৩ সালের ২৩শে আষাঢ় শুক্রবার কৃষ্ণ 
নূবমী তিথিতে কলিকাঁত! মহানগরীতে নগেন্্রনাথ বনু ভূমিষ্ঠ হন। ইহার পিতার 
নাম নীলরতন বন্থু। ইহারা মাহিনগর সমাজের মুখ্য কুলীন। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম 

হইতে ইনি সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেন। ইনি প্রথমে কবিতা ভাল বাসি- 

তেন, এক্সন্য কবিত| লিখিয়া মাসিক পত্রাদিতে বেনামে ছাপাইতেন। ইনি 
কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে তপন্থিণী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 

করেন। সন ১২৯১ সালে ইনি “ভারত” নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা! 

বাঁহির করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ইডেন প্রেস হইতে “শবেন্দু মহীকোষ” 
নামক ইংরেজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় বৃহদতিধাঁন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, ইনি 

সর্বপ্রথম তাহার সঙ্কলনতাঁর গ্রহণ করেন। শবেন্দু মহাকোষ রচনাকালে 

অত্যধিক পরিশ্রম বশতঃ ইনি কঠিন মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্কান্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্ত 
অপর ছুই ব্যক্তিকে সহকারী লইতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপরে আনন 
বাবুর পরামর্শে নাগরাক্ষরে শব্কল়দ্রমের পরিশিষ্ট সন্কলন কার্য ব্রতী হয়েন। 

ইছার পর বঙ্গ মহাশয় বিশ্বকোষ মক্ধলনের ভার গ্রহণ করেন। এবং তাহা নান! 



জন্মপত্রিক।-বিচখর । ২৮৯ 

বিশ্ব-বিড়ত্বনার মধ্য দিয়াও অত্যন্ত পরিশ্রমসহকারে স্শৃঙ্খলীর সহিত স্থসম্পন্ন 

করিয়! বঙ্গনাহিত্যে এক অতুল কীন্তি স্থাপন করিয়াছেন। 

জ্কম্ব-সক্ভিকা-ভিঙ্গক্র-(বিশ্বকোষম্পাদ ক শ্রীযুক্ত নগেন্জরনাথ বন) 

তুলালগ্ন জাতকের শুক্র লগ্ন ও অষ্টমপতি হওয়াঁয় অনিষ্টকাঁরী নহে । এইহেতু 
লগ্রাধিপতি শুক্র, ভাগ্য ও ব্যয়পতি বুধের সহিত সপ্তমস্থানে সহাবস্থান সধ্বন্ধ করায় 

এবং চতুর্থ ও পঞ্চমপতি শনি দশমপতি চন্দ্রের সহিত দ্বিতীক্প সম্বন্ধে আবদ্ধ হও- 
য়ায় রাজযোগকাঁরী হইয়াছে । যথা 

চন্দ্রজ্ঞগুরুকাব্যানাং মধ্যে যঃ কেন্দ্রনাথকঃ । 

স ছৃষ্টোহপি কোণেশসন্বন্ধী রাজ্যদায়কঃ ॥ 
পুত্রপিতৃপতী চেখং প্রবলৌ রাজ্যকাঁরকো৷। 
অথকাপি স্থিতৌ চাপি সম্বন্ধে চ চতুষ্টয়ে ॥ 

দশমস্থ বুধ চতুর্থন্থ বৃহস্পতির উপর পূর্ণধৃষ্টি নিক্ষেপ করায় বিদ্য। সন্বদ্ষেঃ 
ইস্ার অতুল সম্মানলাভ স্থচিত হইতেছে 3 যথ1-_ 

দৃণ্ততে যুজ্যতে বাপি চান্দ্রজেন বৃহস্পতিঃ। 
শিরসা শাসনং তস্ত ধারয়ন্তি নৃপস্তন। ॥ 

ইহাঁর জন্মকাঁলে স্বীয় উচ্চভবনস্থ শনি কেন্দ্রগত হ্ইয়! দশমাধিপতি চ্রা 
কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হওয়াঁয় বিশিষ্ট সম্ত্র-যোগ স্থচিত হইতেছে; যথা 

কেন্দ্রে শনৌ তিকোণে বা স্বোচ্চমূলভ্রিকোণগে। 
রাজ্যাধিপেন সংদৃষ্টে বুপমাঁন সমন্বিতঃ ॥ ইতি সর্বাথচিন্তামনে)। 

যু খেচরো! নীচগৃহং প্রা তক্তদীশ্ব রশ্চ।পিতছুচ্চনাথঃ | 
তাবায়কেন্দ্রে ভবঃ প্রহ্থতো৷ প্রকীন্তিতো ভূপতি সম্ভবায়ঃ ॥ 

ইতি বৃহৎ্পাঁরাশরী হোঁরা। 
এই কুগুলীতে নীচগত বুহস্পতিঞ্ত অবস্থিতি স্থানের অধিপতি শনি ও 

সেই স্থানের উচ্চাধিপতি (তাহার সপ্তম গৃহের অধিপতি ) চন্দ্র, এই ই 
কেন্দ্রস্থানে থাকায় ইহার রাজযোগ সুচিত হইতেছে । 

চতুর্থাধিপতি তুঙ্গী হইয়া লগ্রগত হওয়ায় এবং দশমাধিপতি বলবান্ হই 
কেন্দ্রগত হওয়ায় ইনি যে স্থানে যাইবেন সেখানে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইবেন । 

পাঁচটা গ্রহ কেন্দ্রগত হইয়! বলবান্ হওয়ায় এবং দশমস্থ লগ্রপতি ও ধর্্ীধি- 
পতি বুধকে শনি পূর্ণৃষি দ্বারা অবলোকন করয়ৈ প্রবল সন্যাসযোগ সচিত 
হইতেছে । 

প্র--৮% 



লাজনবাহাহুল্স ভক্টন্র 

্্ীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মেন, ডি-লিট | 
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জীববন-ক্াহিনী-ইনি ১২৭৩ সালের ১৭ই কার্তিক শুক্রবার রাত্রি 
৪ দণ্ড থাকিতে ঢাক! জেলার মাঁণিকগঞ্জের অধীন কাছুরী গ্রামে মাতুলালয়ে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্ত্র সেন ইংরেজী ও বাঙ্গালা 

ভাষায় বিশেষ বুৎপয় ছিলেন। দীনেশচন্দ্র ঢাকা কলেজ হইতে অনার কোর্সে 

বি, এ গাঁশ করিয়া ত্রিপুরা (জলা স্কুলে হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। 
অতঃপর কিছুদিনের জন্য হবিগঞ্জ স্কুলেও শিক্ষকৃতা করেন। এই সময়ে 

ইনি “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” নাঁঘক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই 

প্বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য” লিখিতে ইইঞ$কে বহু বর্ষব্যাপী প্রভূত পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছিল। পুথি সংগ্রহার্থে বু দেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে 

হইগ্াছিল | “বঙ্গভাষ|। ও সাহিত্য” দীনেশচন্তরের অক্ষয় কীর্ধি। 

বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক আর নাই। এই গ্রন্থ রচনার 
জন্ত ইনি গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে মাসিক ২৫২ টাঁকা বৃতিলাভ করিয়াছেন। 

দীনেশচন্ত্র নিয়লিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন, -বঙ্ষভাষ। ও সাহিত্য; 

তিন বন্ধু) বেছল1) সতী; ফুললরা ও রামায়ণী কথা। 



জন্মপত্রিকা-বিচার | ৬৮৩ 

দীনেশচন্দ্র সেনের ১১টী সহোদর! ছিল,-তম্মধ্যে তিনটা মাত্র জীবিত। 

তিনি পিতামাতার একমাত্র পুত্র । 

ভম্বস্ভ্রিক্া-ল্রিডানু--(সুলেখক দীনেশচন্দ্র সেন)। জ্যোতিষ 

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ধন 'ও ভাগাপতি এক গ্রহ হইলে শুভ। ইহার ধন ও 

ভাগ্যপতি শুক্র, লগ্ন ও দশমপতি বুধের সহিত তৃতীয় শানে সহাবস্থান সন্বন্ধ 

করিয়াছে, এবং রাহ কণ্তারাশিস্থ হইয়! লগ্নগত হইয়াছে । এই হেতু সম্্রম'খোগ 
চিত হইতেছে ? যথা ৯ 

ত্রিকোণাধিপয়োন্মধ্যে সম্বন্ধে। যেন কেনচিৎ | 
কেন্দ্রনাথস্ত বলিনো ভবে যদি সুযোগকৃৎ ॥ 

ইতি বুছৎ পারাশরী হোরা। 
মুগপতিবৃষকন্াকর্কটস্থে চ রাহুর্ভবতি বিপুললক্মীরাজরাজ্যাধিপে! বা। 
হয়গজনরনৌক1 মেদিনী পণ্ডিতশ্চ স ভবততি কুলদীপে! রাহুতুঙ্গে নরাণাং ॥ 

ইতি মাঁনসাগরী পদ্ধতি । 
“বুধে__-ভিষক-জ্যোতিষকা ব্যশিল্লেঃ লেখ্যৈশ্চ। শুক্রে-কাব্য, বিজ্ঞানশান্ত- 

পরতা” প্রতৃতি নিয়মে, এই কুগুলীতে বুধ ও শুক্র, চন্দ্রের কেন্দ্রবর্তী হইয়া! সহাব- 
স্থান সম্বন্ধ করতঃ জাতককে স্থলেখক করিয়াছে। 

লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থান-- সহজ ভাব, ভ্রাত ভগিনী স্চক। এই কুগুপীতে 

সহজ স্থান যুগ্মরাশি অর্থাৎ স্ত্রী রাশি এবং সহজাঁধিপতি ও ভ্রাতৃকারক মঙ্গল 
সত্রীরাশিগত ও সহজভাব স্তীগ্রহ্যুক্ত এবং সহজভাবে কোনও পুংগ্রহের দৃষ্টি না 
থাঁকায় জাতকের ভগিনীলীভ স্থচিত হইতেছে । যথা -- 

যুগ্মাংশকে যুগ্গৃহে তদীশে ভাবে তথা কারকখেচরেন্দ্র। 
সহেদরী-লাভ মিহাঁছুরীধ্য। নপুংশকাংশে কিল তত্তখৈৰ ॥ 

ইতি সর্বাথচিস্তামণৌ । 
লগ্ন হইতে ২য়, ৪র্থ ও পঞ্চম স্থান__বিদ্যান্িক। এই কুগুলীতে চতুর্থাধি 

পতি বৃহস্পতি পঞ্চমন্ত, পঞ্চমপতি শনি দ্বিতীয়ে তুঙ্গরাশিস্থ এবং বুধ ও শুক্র 
সম্বন্ধ হেতু বলবাঁন্ হওয়ায় জাতকের সদ্িগ্ভালাভ স্চিত হইতেছে । 

*. লগ্ন হইতে নবম স্বান--ধর্্নচক। ইহার ধর্মাধিপতি শুক্র, লগ্ন ও জশম- 
পি বুধের সহিত সহাঁবস্থীন সন্বন্ধ করিয়াছে । ধর্মস্থানে বুধ, শুক্র ও গুক্কর 

ূর্ণৃষ্টি আছে । ধন্দীধিপতির সহিত শনির কোন সংশ্রব এবং পঞ্চমে ও নবযে 

শনির পূরণদৃষ্টি নাই; এইহেতু ইনি একজন পরম ধার্শিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। 



: ওপন্তাসিক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ রক্ষিত 
(ল্রাযসাতেন ) 

জন্মপত্রিকা--শকাবাঃ ১৭৮৭।২।২৭।৫৬।৪০ 

শু 6 

জাতাহঃ | এ কে ১ / পূর্বাহঃ। 

৩ ২৩ হু র৫ / চ২৩]| ২ ২২ ১ 

১৮ ৫৬ খত ১৭ ৫৮ ৩২ 

৪২ ৫২ ৩১ ব৮ জন্মকুণ্ডলী ৪৬ ২২ ৩১ 

৪8 ১ ২৮ ৭৮ ৫ ৭ 

রা ১৪ 
মতি 

বু ১৯] বিংশোত্তরীদশা-_ 
অষ্ট্|তরীদশ।-- ম--০1০।৮ 

শ ১৪ 

জ্বর ন-ক্কাভিলী-ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ৯২৭২ 
সালে আধাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতাঁর নাম হরিদাস রক্ষিত। 

বিস্কালয় পরিত্যাগের পর ইনি কিছুদিন “কর্ণধার” মাপিক পত্রিকার সম্পাদকত 

করিয়৷ পরে প্বঙ্গবামী” কাঁধ্যালির়ে কর্ম করেন। ইনি দেক্সপিয়ার প্রণীত 
নাটকাবলীর বঙ্গান্ুবাদ.করিয়া ষথেষ্ঠ খ্যাতি ও সম্মানপ্রাপ্ত হন। ১৯৯৩ খুঃ 
১লা জানুয়ারী সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট 

ইহাকে “রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করেন । ইনি রাঁণীভবানী, বঙ্গের শেষ বীর, 

মন্ত্রের সাধন, জ্যোতিত্মরয়ী, কামিনী-কাঞ্চন, গ্রতিভানুন্দরী প্রত্বতি অনেকগুলি 

উপন্যাস প্রণফন কারয়াছেন। ইনি কয়েকবার এপ্টাম্স ও এল, এ পরীক্ষায় 
বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ইনি পরমহংস রামকষঃ 

: দেবের ধর্মভাব প্রণোদিত হইয় বিশুদ্ধ ধর্মাজীবন উপভৌগ করিতেছেন। 

জম্বপপভ্তিক্কা-নিঙোন্- (খুপন্থাসিক শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র রক্ষিত )। 
ইহার জন্মকালে গুরু কেন্রস্থ, ক্র শ্ববগস্থ ও বিদ্যাস্থানপতি বুধ দ্বিতীয়স্থানস্থ 

পি 
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এবং কুজদৃষ্ট চল্জ্ ভাগাস্থ হইয়াছে, এই হেতু ইনি লেখ্য ও কাব্যে মহা যশন্বী 
হইয়াছেন। প্রমাণং যথা-_ 

কেন্দ্রস্থ জীবো তৃগুজঃ স্বর্গে, বিদ্য। ধিপে! জন্মনি বিদ্ধনস্থঃ | 

ভাগ্যস্থচন্দ্রঃ কুজদৃষ্টএব, লেখ্যৈশ্চ কাঁব্যৈঃ স মহাঁষশস্বী ॥ 

রর ইতি জাতক পারিজাতে । 

রবি_রাজা। রবির অবস্থ(ন অনুসারে উচ্চপদস্থ রাজকর্মমচারীর অন্ুগ্রহ 

প্রভৃতি শুচিত হয়॥ রবি উপচযবগত (৩।৬/১০।১১শ হ্বানগত ) হইলে অথবা 

কম্্নভাবে রবির পূর্ণদৃষ্টি থাকিলে কিংবা রবি লগ্রগত হইয়া শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট 

হইলে জাতক রাঁজান্ুগ্রহে বিশেষ উন্নতিলাঁভ করে । এই কুগুলীতে রবি লগ্নগত 

হইয়া মিত্র বৃহস্পতি কর্তৃক পুর্ণদৃষ্ট হইয়াছে ; এজন্ত ইনি বিশেষ রাজসম্মানী 

হইয়াছেন। 
ইহার জন্মকালে গুরু ও শুক্র এই ছুইটা গ্রহ ম্বক্ষেত্রস্থ হইয়াছে। 

একাদিগ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে কি ফল? 

কুলতুল্যঃ কুলশ্রেষ্ঠে! বন্ধুমান্তে। ধনী সখী । 

ক্রমান্নপসমো ভূপ একাদেৌ  স্বগ্ৃহে স্থিতে ॥ 

এই হেতু ছুইটা গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকায় ইনি স্বীয় কুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া! পরিগণিত 

হইয়াছেন। 
“কেন্দ্র ভ্রিকোণগোরাহুঃ” এই নিয়মান্থলারে রাহুদশার বিদ্যা ও যশের 

যোগ হইয়াছে। 
শনি ও রাহুদৃষ্ট রবি লগ্রগত হওয়ায় মন্তিষষপীড়। এবং অগ্রিভয় সুচিভ 

হইতেছে £ যথা-- 
লগ্নে চ হোরা দ্বিতীয়ে চ যন্টিননদ্ধে স্থিতঃ ক্রুরখগন্ত তত্র । 
শীর্ষস্ত বামেহপ্যথ দক্ষিণে চ পীড়। প্রব্যাচ্যা মন্ুজন্ত নৃনম্ ॥ 

মূর্দো ক্রুরঃ ক্রুরলগ্রঞ্চ দৃষ্টং দাহোবহেশ্চ ছিধো নীরভীতিঃ ॥. 



সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ৬অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। 
শকাঁবাঃ ১৭৭১।৯।১৭।৪৭।৫২ 

৬০ সতত রথ জি ৯১২২-০০-৫8, ওঠ 2088. উড উউ ওলা ৬৪ রর রা 

জ্কী নন কাত্িন্দী_ইনি ১২৫৮ সালের ১৮ই মাঘ বুধবার কলিকাত। 
নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বন্নুশেখর ন্বগা্ মহারাজ যতীল্রমোহন ঠাকুরের 

মাতুল-পুত্র | ইহাকে “মাজন্। অভিনেতা” বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। 
অতি বাল্যকাল হইতেই ইহার আশ্চর্য অন্ুকরণ-পটুতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ১২৭৯ 

সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ স্তাশত্তাল থিয়েটার নামক যে প্রথম সাধারণ নাটাশালা 

স্থাপিত হয়, অর্দেন্দুশেধর তাহার অন্ততম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইনি 
এই নাট্যশালায় একই অভিনয়ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন চারিটা চরিত্র এমন সুন্দরভাষে 

অভিনয় করেন যে, দর্শকবুন্দ তীহার অভিনয় দেখিয়। অবাক হইয়াছিল। ইনি 

যে কেবল উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক অভিনেতা! ছিলেন তাহা নহে, পরস্ত সুষ্ঘক্ষ অভিনয়- 

শিক্ষকও ছিলেন। ইনি সাহেব সাজিয়া এমন অভিনয় করিতেন যে, স্বর ও 

অঙ্গভঙ্গী দেখিয়৷ অনেক সময় প্রকৃত বলিয়া ভ্রাস্তি উপস্থিত হইত। এ সম্বন্ধে 
এ পর্য্যন্ত ইহ্থীর সমকক্ষ হইতে কেহই সমর্থ হন নাই। আবার হাস্তরসাত্মক 
অভিনয়েও তাহার অদ্ভুত পারদর্শিতা লক্ষিত হইত। নবীন তপন্থিনীতে 

জলধরের ভূমিকায় ইনি দর্শ কবৃন্দকে হাসাইয়া অধীর করিয়! তুলিতেন। ফলতঃ, 
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মর্দেন্দুখেখর অভিনেতার আদর্শ ছিলেন। প্রার্দেশিক ভাষা-সমূহে তাহার 

আশ্চর্য্য অধিকার ছিল। ইনি যখন যে স্থানের কথ| বলিতেন, তখনই ইহাকে 
তত্বৎস্থানবাঁপী বলিয়াই মনে হইত। একজন অভিনেতার পক্ষে ইহ অল্প গুণের 
কথ! নহে । গম্ভীর বিষয়ের অভিনয়েও ইহার আশ্চর্য্য পটুতা ছিল। ১৩১৫ 
সালের ২১শে ভার বুধবার অর্ধেন্দুশেখর দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক-যাত্রা করেন। 

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী সাহিত্য পরিষদ সভার সহকারী সম্পাদক । 

কুম্ভ সঞ্জিকা-জিচ্গাল্স--( অভিনেতা ৬অর্দধেন্দুশেথর মুস্তফী )। 

এই কুগুলীতে রাহ্ু কেন্দ্রগত হইয়া কোঁণপতি চন্দ্রের সন্বন্ধী হইয়াছে এবং 

বৃহস্পতি ও শনি পরম্পর পূর্ণদৃষ্টি-সন্বন্ধ করতঃ রাজযোগকারী হইয়।ছে। যথা ;-_ 
. যদি কেন্দ্রে ত্রিকোণে বা নিবসেতাস্তমো গ্রহে । 
নাথেনান্ততরেণাপি সম্বন্ধা্দ যৌগকাঁরকো ॥ 

ইতি লঘু পারাশরী। 
যদা চ সৌরিঃ সুররাজমন্ত্ী পরস্পরং পশ্ঠতি পুর্ণদৃ্টা । ও 
তদ। সমগ্রাং বন্ুধামুপৈতি কিং বাঁধমেনান্ত গুণেন কিংবা ॥ 

ইতি বুহৎ পারাশরী হো।রারাম্। 

জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বুধ-নর্ভন, কলাখান্, গন্থকরণ ও হান্ত কৌতু- 
কাদির কারক । শুক্র--গীত, শান, অভিনয়, বিলাসিত। ও কবিতাদির কারফ ॥ 

ইই(র জন্মকালীন এই ছুইটা গ্রহ বলব।ন হইদ দশমাধিপতির সহিত সহাবস্থান 

সম্বন্ধ করতঃ জাঁতককে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেত। ? অন্ুকরণপটু করিয়াছে। 

লগ্ন, চন্দ্র ও বৃহস্পতি হইতে পঞ্চমস্থান--সম্তান সচক । এই কুগুলীতে 

লগ্ন হইতে পঞ্চমস্থা নাঁধিপতি বৃহস্পতির পুত্রভাবে পূর্ণদৃষ্টি থাকা 9 বৃহস্পতি 

হইতে পঞ্চমে শুভগ্রহ অবস্থ।ন করায় এবং চন্দ্র হইতে পঞ্চমস্থান পাঁপগ্রহ-যোগ 

রহিত হওয়ায় ইনি সৎপুত্রবাঁন্ ছিলেন । 



কুত্মস্নিক্ধ আভ্ভিন্বেভ। 

শ্রীযুক্ত স্বুরেন্্রনাথ ঘোষ (দানি বাবু)। 
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ইনি বিখ্যাত নাট্যকার ও মভিনেত| ৬গিরীশচন্দ্র ঘোষের একমাত্র পুত্র। 
.অভিনয়-ক্ষেত্রে ইই।র সুনাম অতীব, এবং তত্বারা ইনি প্রভৃত ধনোপাজ্জন 
করিয়াছেন। ইনি আদৌ বিবাহ করেন নাই। 

জ্যোতিষ শান্ত উক্ত হইয়াছে, ধন ও ভাগাপতি এক গ্রহ হইলে শুভ। 
ইহার জন্মকালীন শুক্র, ধন ও ভাগ্যপতি হইয়! ম্বগুহে ধনস্থ হইয়াছে, এইহেতু 
বিশেষ শুভপ্রদ | 

"মুগপতি বুষকন্তা কর্কটস্থে চ রাহু” ইত্যাদিতে তাহাও ধনার্জনের যথেষ্ট 
সুবিধ। হইয়াছে । 

শুক্র কাব্য, বিজ্ঞান, কাম, অভিনয়, বিলাপিতা প্রভৃতির কারক । 
জ্যোতিষ শান্ত উকু হইয়াছে, জন্মকালীন ষে গ্রহ সর্বাপেক্ষা অধিক বলশালী, 
মানব সেই গ্রের বুত্ি অবলম্বন করিয়। থাকে । ইহার জন্মকালীন তুলারাশিশ্ 
স্বগৃহগত শুক্র সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ হওয়ায় ইনি একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা 
হইয়াছেন।, দ্বিতীয় স্থান্তা মুখ ও বাক্য বিচার্যয, তৎস্থলে শুক্র বলবান্ হওয়ায় 
নাটকীয় বক্তৃতায় বিশেষ পারদর্শা। 

লগ্ঘ হইতে--সপ্তম স্থান পত্ঠীবোধক। এই কুগুলীতে সপ্তমাধিপতি 
বৃহস্পতি স্বগৃহগত হইলেও স্ফুটানুদারে ভাবকুগলীতে সন্ধিগত হইয়াছে, 
সুতরাং ছুর্বল ( অর্থাৎ ভাবের শুভফলদাত। নহে) বিশেষতঃ সপ্তমস্থানে 
পত্বীহানিকাঁরক রাহু ও মঙ্গলের পুর্ণদ্ট আছে। এইহেতু ইহার পত্রীলাভে 
ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। 



শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। 
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ইনি একজন প্রসিদ্ধ বাগী এবং প্রকৃষ্ট রাঁজ্নীতিক। ইহার লিখিত 

অনেকগুলি ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ আছে। এক্ষণে ইনি ধর্মালোচনা ও যোগসাধন।দি 
কার্ধ্যে ব্যাপূত আছেন। 

এই কুগুলীতে নবমাধিপতি বৃহস্পতি এবং দশম।ধিপতি মঙ্গল চতুর্থ সম্বন্ধ 
করিয়া লগ্নগত হওয়ায় বিশিষ্ট সন্ত্রমযোগ স্থচিত হইতেছে । যথ।-- 

ভাঁগ্যরাজ্যশ্বরে৷ ভাগ্যে রাজ্যে বাস্েহ্তরাঁশিগৌ। 

জাতৌ স্ব স্ব গৃহে যাতো যোগোহ্য়ং প্রবলঃ স্বৃতঃ ॥ 

এখানে মঙ্গল নীচস্থ হইলেও বৃহস্পতিযুক্ত হইয়া! বিশেষ শুভপ্রদ হইয়াছে। 
যথা- 

যত্রতত্রস্থিতো ভৌমে। গুরুনী পিসমন্থিতঃ | 
তত্রোচ্চং ফলমাপ্রোতি স্তাহুচ্চে ত্রিগুণং ফলং ॥ 

বাগ্মিতা যোগ $-- 

বাক্স্থানপে সৌম্যযুতে ব্রিকোণে কেন্্রস্থিতে তুঙগসমন্থিতে বা। 
শুভেক্ষিতে পুংগ্রহযোগযুক্তে বাগ্মী ভবেদ্ যুক্তি সমন্বিতেহসৌ ॥ 

এই কুগুলীতে দ্বিতীয়াধিপতি রবি বিশেষ বলশালী হইয়া বুধ ও শুক্রযুক্ধ 
হওয়ায় বাগ্মিতা-যোগ ঘটিয়াছে। 

প্র--৮৭ 



অন্ক্িভীম্ব কবিল্লাজ্শিক্রোমণি 

শ্রীযুক্ত শ্যামাদান বাচম্পতি। 
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লগ্ন ও ষষ্ঠপতি, দ্বাদশ ও সপ্তমপতির সহিত ঘথ্য সম্বন্ধ কবিয়াছেন। মঙ্গল 
দশম ভাবের কাঁরক এবং মঙ্গলের কারক দ্শমপতি রবি হইয়াছেন | রবিগ্রহ 
বুধযুক্ত হইয়া চতুর্থ সম্বন্ধ করিয়াছেন। দশমন্থানে বৃহস্পতি, রখ বুধ এবং 
মঙ্গলের পূর্ণদৃ্টি আছে। মঙ্গল চন্দ্র যোগ “মুচ্চর্মধাতুশিল্পীকুটজ্ঞশ্চ ৮ কর্ম 
জীবাধ্যায়ে “তৈষজ্যচামীকরতোয়পানাৎ।” আর বুধে ভিষগজ্যে।ভিষকাব্য- 

শিল্লেঃ | 
মাঁনাধিপে চতুর্স্থে লাভনাথেন সংযুতে। 
ভাগ্যনাথেন বা যুক্তে বহুবাহন দ্েখভাক্ ॥ 

চতুর্থস্থ রৰি বুধ বিশেষ ভাগ্যযোগ করিয়াছেন। ভাগ্যপতি চন্দ্র তু্স্থ। 
চল্ের দশমস্থ রবি বুধ প্রবল রাজযোগকারক । " 

আয়েশকর্ম্েশধনেশ্বরা ণামেকো২পিচন্্দ যুদি কেন্দ্রবরতী। 
্বপত্রলাভাধিপতিগু রুষ্চেদথগসা ভ্রাজযপতিত্বমেতি ॥ 

দ্বিতীয় ও পঞ্চমপতি গুরু স্বক্ষেত্রে এবং মূল ত্রিকোণে অবস্থিতি হেতু বিশেষ 
অর্থযোগকারক। ছাদ্দশ তাবে শনি তুন্গস্থ হওয়ায় প্রতিপত্তিহ্চক অর্থের 
সন্ধ্যয়কারক, এবং রাহুযুক্ত থাকায় মধ্যে মধ্যে বৃথ। ব্যয়যোগ আছে। দশমাধি- 
পতি রবিগ্রহ ক্ষেত্র-সিংহাঁদন যোগকারক হইয়াছেন। ইনি অনন্ঠসাধারণ 
প্রভিভাশালীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়]ছেন, এবং ভবিষ্যতে আরও সর্ববিষয়ে 
উদ্নতিন্চক যোগ রহিয়াছে। 



পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শগধর তর্কচুড়ামণি। 
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১১. ১০ ক 
ইইার জন্মকালে বৃহস্পতি ও শনি গরম্পর পরস্পরকে পৃ্দৃষি দ্বারা 

অবলোকন করায় ও রাঁছু কর্কটস্থ হইয়া লগ্নগত হায় এবং লগ্নাধিপতি চক্র 
লগ্নে অবস্থান করার বিশিষ্ট সন্ত্রম যৌগ সুচিত হইয়াছে; যথ।-_ 

যদাচ মৌরি: সররাজমন্্রী পরম্পরং পঠতি প্ণৃষ্্া। 
তদ| সমগ্রাং বস্ধামুপৈতি কিং বাধমেনান্গুণেন কিংবাঁ॥ 

মুগপতি বৃষকন্ত] বর্কটগ্ছে চ রাহুর্ভবতিবিপুললক্মীরাজরাজ্যাধিপো ঝা । 
হয়গজনরনৌক! মেদিনী পণ্ডিতন্চ ন ভবতি কুলদীপো রহিতুঙ্গে নরাণাঁং ॥ 

“কর্কটরাশো লগ্রগতে তৎস্তে চন্দ্রে জাতে। ধনী সুরূপম্চ।” 
লগ্রাধিপতি চন্দ্র লঞ্চে থাকায় জাতক ঝাঁন্তিমান্ এবং বিখ্যাতনাম! হইয়াছেন। 
দ্িতীয়াধিপতি রবি, পঞ্চম ৪ দশমাধিপতি মঙ্গলের সহিত সহাবস্থান সম 

করিয়। জাঁতককে একজন বিশিষ্ট বাঁগ্মী করিয়াছে । 
"গণিত কাঁব্য শিল্পলেখ্য বেদাস্তবিগ্ঘ। কারকো বুধঃ। মনঃ প্রসাদকারকশ্তন্তর 

এবং সর্ববিগ্ভনাং কাঁরকো গুরুঃ” ইত্যাদি নিয়মান্ুপারে বুধ ও বৃহস্পতি মুখ্য 
সম্বন্ধ করিয়া বলবাঁন্ হওয়ায় এবং শুক্র পঞ্চমন্থ হইয়া চন্দ্রের কোণস্থ হওয়ায় 
জাতকের গ্তাঁয় ও দর্শনশাস্সে জ্ঞান পুর্ণমাত্রায় সচিত হইতেছে। 

লগ্ন হইতে তৃতীয়স্থান বৃহস্পতিযুক্ত হওয়া এবং তৃতী়স্থানের কেন্্রে বুধ 
অবস্থান করায় জাতক সুস্বরবান। যথা-- | 

বুধেন জীবেন যুতেক্ষিতে বা তৃতীয় রাশোৌ বলসংযুতে চ। 
তৎ কেন্্রগে মনস্ত্িনিবোধহুুঠবা। কঠস্বরং চ|রুতরং সমেতি। 

এই হেতুই তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের বত্কৃতা শুনিতে বড়ই শুতিম্রথকর। 



সুপ্রসিদ্ধ এপি, এম বাগচী। 
শকাবাঁঃ ১৭৬৫৪।১২।৩৫1৫৩০ 
০০ 

লং 

কে ৬ 
বু ২৩ 

সি ৩০ 

বর ১৩ ৰ শ ২১ 

শু ১০ রা ১৯ 

বু ১২ ম ১৮ 
চ ১৩ 

ইনি নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে লিখিবাঁর কালীর ব্যবসায় করিয়া অবস্থার 

যথেষ্ট উন্নতি করেন। এক্ষণে দঙ্জীপাঁড়ায় নানা-বিভাগে বিভক্ত বিরাট ব্যবসায় 
চলিতেছে । ইনিই প্রসিদ্ধ পি, এম বাগচী পঞ্জিকার প্রবর্তক । 

এই কুগুলীস্কে ৪র্থ ও ৭মপতি বুধ পঞ্চমাধিপতি চল্জের সহিত সহাবস্থান 
সম্বন্ধ করিয়! কেন্দ্রগত হইয়াছে, এইহেতু বিশিষ্ট সন্ত্রম-যোগ স্চিত হইয়াছে। 

যথা--পরাঁশর-সংহিতীয়__ 

লক্ষীস্থানং ত্রিকোণঞ্চ বিষ্ুস্থানঞ্চ কেন্দ্র কম্। 

তয়োঃ সন্বন্ধমাত্রেণ রাজযোগাদিকং ভবেৎ॥ 

জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ধন ও ভাগ্যপতি এক গ্রহ হইলে শুভ। এই 
কুগুলীতে মঙ্গল ধন ও ভাগ্যপতি হুইয়৷ ভাগ্যস্থ হওয়ায় বিশেষ গুভজনক 

হইয়াছেন । 
লগ্ম হুইতে সপ্তমস্থান-বাঁণিজ্য ও পত্বীবোধক, এবং বুধ বাঁণিজ্যের 

কারক। ইহার জন্মকালীন সপ্তমাধিপতি তুঙ্গী বুধ সপ্তমে অবস্থিত। এইহেতু 
ইনি বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বার! বিশেষ বিখ্যাত এবং ধনশালী হইয়াছিলেন। 



বিচার-মার-সংক্ষেপ । 
গ্রহগণ নানা ভাবে ফলদাত। | নিয়ে যে শষ্টবিধ বিষয় লিখিত হইল, তৎ্প্রতি 

সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া স্থধীগণ ফল নিদ্দেশ করিবেন। গ্রহগণের (১) প্রাকৃতিক 
গুভাশুভত্ব, (২) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দৃষ্টি, (৩) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থিতি, (৪) পরস্পর 

শক্র-মিত্র-সমতা,(৫)আধিপত্য ও স্বঙ্ষেত্র/দিতে অবস্থিতি হেতু বলাবলের তারতমা, 

(৬) কারকতা॥ (৭) পরম্পর যোৌগ-দৃষ্টি, ক্গেত্র-বিনিময়াদি সন্বন্ধ, (৮) কয়েকটা 

বিশেষ বিধি বা নির্দিষ্ট যোগ ॥ এই আটটি বিষয় মধ্যে ১ম অপেক্গা হয়, ২য় 
অপেক্ষা ওয়, ওর অপেক্ষা ৪র্থ, এইপুপ ক্রমশঃ অধিকতর ফলবান্ হইয়। থাঁকে। 

কিন্ত দেশ-কাঁল-পাত্র সব্বাপেক্ষা বলবান্ অর্থাৎ দেশ কাঁল-পাত্রান্থুসারে জাতকের 

আকাজ্ষার পরিণতি এবং গ্রহের শুভ সংযৌগে সেই আকাকজ্ষার পুরণ। যেরূপ 

রাজপুত্র ও দরিদ্র-সন্তান এক সময়ে একই লগ্নে জন্মাইলে বা একই প্রকার কোন 

যৌগ থাকিলে উভয়ের ধনৈশ্বর্যের পরিমাণ সমান হইবে না বটে, তবে উভয়ে যাহা 

ল।ভ করিবে, তাহ! স্ব স্ব সংস্কারান্ুসারে উভধেরই আশানুরূপ ৪ সন্তোষজনক 

হইবে। কৃপ ও পুষ্করিণী উভয়ই বর্ষাধারাপাতে পুর্ণহ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পুর্ণ 

হিসাবে উভয়ই সমান হইলে৪ উভয়ের জলের পরিমাণ সমান নভে । 

রবি, মঙ্গল, শনি, রহ ও কেতু সাধারণতঃ পাঁপ ফল প্রান করিয়া থাকেন, 

কিন্তু শুভভাবাঁধিপতি হইয়া শুভ ভাবে থাকিলে, অথবা শুভ ঘযোগকারক হইলে, 

অতীব শুতকলদ।ত! হন। কৃষ্থাষ্টমী হইতে শুক্লা্টমী পর্য্যন্ত ক্ষীণ চন্দ্র শুভজনক 

হ'ন না, বৃহস্পতি, শুক্র 9 বুধ শুভগ্রহ --সব্বদা শুভ ফগ প্রদান করিদা থাকেন, 

কিন্তু পাপগ্রহযুক্ত বুধ প।পগ্রহ বলিয়। 'অভিহিত ভান । দশম ও. একাদশ ভাখে 

স্থিত সকল গ্রহই. শুভফলদাঁতা হইয়া থাকেন। শুভগ্রহ ভাবের বুদ্ধকর, 
সেজন্ত ষষ্ঠ বা শক্রভ।বস্থ হইলে শক্র বৃদ্ধি করিয়া অশুভ সংঘটন করেন) কিন্তু 

পাঁপগ্রহ যে ভাবে থাকেন, সে ভাবের হানি করার ষষ্ঠ স্থানে শক্র-্ছানি করিয়। 

জাতকের পক্ষে কার্ধ্যতঃ শুভ হইমাই থাকেন; তবে শব্র না থাকিলে শব্রনাশ 

হইতে পাঁরে না, সেজন্ত শক্রতাঁরও কারণ হন; স্থতরাং যষ্ঠস্থানে শুভাশুভ 

যে গ্রহই থাঁকুন, তাহা অসুভফলয্্ুই হইবেন। গশুভগ্রহ হেতু ভদ্র ব্যক্তি ও 



৬৯৪ ্যেতিষ-প্রভীকর । 

পাপগ্রহ হেতু নীচ বাক্তি শক্রস্থানীয় হইয়া থাকে । যষ্টস্থান হইলেও রাশি 
বিশেষে ও ভাবাধিপতি গ্রহ বিশেষে কোন কোন স্থলে শুভফলও হইয়া থাকে। 

ষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশকে দুঃস্থ! ন বলে, ছুঃস্থানে অধিক গ্রহাবস্থিতিহেতু জাতকের 

জীবন অশ্ন্তপুর্ণ ই হইয়া গাঁকে। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম রাশির নাম কেন্ত্র। 
লগ্ন নবম ৪ পঞ্চম ব্রিকোণ নামে অভিহিত, কিন্তু লগ্ের কেন্দ্রত্ই প্রবল । কেন্দ্র 
ও কোশন্থ গ্রন্গ এবং অধিপতি গ্রহ বিশেষ বলবানু হইয়া থাকেন, এই সকল চিন্তা 

করিয়া সুধীগণ গ্রহগণের প্রাকৃতিক শুভাশুভত্ব অবধারণ করিবেন । 

গ্রহগণের পাদ, অন্ধ, তিপাদ দৃষ্টির ফল উল্লেখযোগ্য হয় না, পূর্ণ ৃ ষ্টিরই 

বিচার করিবেন । দা গ্রহ শুভ বিশ্ব, অপ্ুভ এবং কোন্ ভাবের অধিপতি ইসা 
কোন্ ভাবে দৃষ্টি করিতেছে, তাহা স্বক্ষেত্র শত্রু অথবা মিত্র গ্রহের ক্ষেত্র কি না 
প্রভৃতি বিচাঁর করিয়া ভাবের বৃদ্ধি কিম্বা হানি বুঝিবেন। 

নৈপর্ণিক ও তাৎকালিক মিত্রামিত্র স্থির করিয়া দেখিবেন, যদি পরম্পর ছুইটা 

অধিশক্র কিংবা শক্রগ্রহ মিলিত হয়, তাঁহা হইলে পরম্পরের ফল নষ্ট করিতে 

চেষ্টা করিবে, তগুভয়ে যত নিকটবর্তী হইবে, ততই অনিষ্ট উৎপাদন করিবে; 

১৫ অংশের অধিক ব্যবধানে থাকিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। ১৫ অংশ 

মধ্যে দুইটা মিত্র গা মিপিত হইলে শুভফল প্রদানে পরম্পর স|হাধ্য করিয়! থাকে। 

শক্র মিত্র গ্রহের দৃষ্টিতে এইরূপ ফলের হ।নি ও উৎকর্ষ সাধিত হইগ্লা থাকে । 

গ্রহের সহী বস্থানের স্তাঁর পুর্দৃষ্লি সম্বন্ধে গ্রহের অংশ-বাবধান বিবেচ্য। 
বৃহস্পতি ধনুর ১৫ অংশে থাকিলে মেষের ১৫ অংশে ঘে গ্রহ থ|কিবে, তৎপতি 
পরণদৃষ্টি হইবে ; ২৫ অংশে থাকিলে ঠিক পূর্ণদৃ্টি হইবে না বটে, তবে প্রায় পুর্ণ 
দৃষ্টিরই অনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। 

শত্রক্ষেত্রস্থ গ্রহ ভাবফলের হানি এবং মিত্রঙ্গেত্রস্থ গ্রহ ভাবফলের বুদ্ধি 

করেন। স্বক্গেত্রস্থ মূল ব্রিকোণগত বা তুঙ্গী গ্রহ যে ভাবে অবস্থিতি করেন, 

সেই ভাবের বৃদ্ধিকাঁরক হন। পাপগ্রহ যে ভাবে থাকেন বাদ্ৃষ্টি করেন, 
সেই ভাঁবের হানি করেন, তবে স্বগৃহ হইলে ভাবফলের বিশেষ অনিষ্ট না করিয়। 

কতকট? শুভদা তা হইয়া থাকেন। 
নি শুভ গ্রহ কি অশুভ গ্রহ উচ্চস্থ হইলে শুভফলদীতা হন, নীচস্ক হইলে 

অণ্ডভ ঘটে। গ্রহগণ যতই সুর্যের নিকটবর্তী হয়, ততই দুর্বল হয়; রবির ক্ফুট 



বিচার-সার-সংক্ষেপ। ৬৯৫ 

হইতে উভয় পার্খে ৭। সাড়ে সাত অংশ মধ্যে আদিলে গ্রহন ববির উক্ত 
 দীপ্তাংশগত হইয়। অতিশয় ছৃব্বল হয় । 

মূলত্রিকোণ।-_রবির গুলক্রিকোণ সিংহের প্রথম ২০ অংশ, বাকী স্বক্ষেত্র। 

চন্দ্রের মূলত্রিকোণ বুষের ৪ অংশ হইতে ৩০ জংশ, অবশিষ্ট তুঙ্গান। মঙ্গলের 
মুলত্রিকোণ মেষের প্রথম ১২ অংশ, বাকী স্বগেত্র। বুধের মলত্রিকোঁণ 

কন্যার ১৬ অংশ হইতে ২৫ অংশ, প্রথম হইতে ১৫ অ"শ তুঙগস্থান, বাকী 

স্বক্ষেত্র। বৃহস্পতির মুলত্রিকে!ণ ধন্নুর ১০ অংশ পর্যন্ত, বাকী ক্ষেত্র । শুক্রের 

মূলত্রিকোণ তুলার ১৫ অংশ পর্যান্ত, বাণী স্বঙ্ষেত্র। খনির মৃপতিকোণ কুস্তের 
১ অংশ হইতে ২৭ অংশ পর্যযস্ত, বাকী স্বক্ষেত্র। মুলব্রিকে।ণগত গ্রহ সমধিক 

আনন্দিত থাকেন, সেজন্ত শুভফলদাত1। 

তুঙ্গ ও নীচ স্থান। রবির তুঙ্গ স্থান যেষের প্রথম ১০ অংশ পর্যন্ত, নীচ 

স্থান তুলার ১০ অংশ। এরূপ চন্দ্রের তুঙ্গ বুধের ৩ অংশ, নীচ বুশ্চিকের ৩ 

অংশ | মঙ্গলের তুঙ্গ মকরের ২৮ অংশ, নীচ কর্কটের ২৮ অংশ। বুধের তুস্ 

বন্যার ১৫ অংশ, নীচ মীনের ১৫ "গংশ। বুচম্পতির তুঙ্গ কর্কটের ৫ অংশ, 

নীচ ঘকরের ৫ অংশ। শুক্র তুঙ্গ মীনের ২৭ ংশ, শীত কন্ার ২৭ অংখ। 
শনি তুঙ্গ তুলার ২০ অংশ, নীচ মেয়ের ২০ অংশ । রানু তুঙ্গ দিখুনের ২৭ অংশ, 

নীচ ধনুর ২* অংশ। কেতু তুঙ্গ ধনু ৬ অংশ, নীচ মিথনের ৬ অংশ | পাথর 
বৃষ ও কেতুর বৃশ্চিক ও তুঙ্গ কথিত হই থাঁকে | ঘে গ্রাতের ঘে রাশির ঘত অংশ 

পরধ্যস্ত তু, সেই রাশির সপ্তমস্থ রাশির ঠিক তত অংশই সেই গ্রাহের নীট স্থান। 

তুঙ্গাংশের ঠিক শেষাংশটাতে গ্রহ থাকিলে সুতুঙ্গী, নীচা*শের শেধাংশটাতে গ্রহ 

থাকিলে স্ুনীচ হইগা থাকে | তুঙ্গী ঝ| স্ৃতুঙ্গী গ্রহ যেমণ অভীত বলপান্ হইয়া 
পুর্ণমাত্রায় ভাবের শুভফল দিয়া থকেন, তেমনি নীচস্ত বা সুনীচ গ্রহ অতিশয় 

দুর্বল ও মণ্ডভ ফলগ্রদাতা। গ্রহগণ নীচাংশ অতিক্রম করিয়া অধিক অংশে 
থাকিলে তাহাদিগকে তুঙ্গাভিমুখী বলে, এরপ গ্রহ প্রথমে অশুভ ফল প্রদান 
করিয়া পরে শুভ ফলদাতা হন । যদি তুঙ্গাংশ অতিক্রম করিয়া নীচাভিমী হন, 

তবে প্রথমে শুভ ফল হয়, শেষভাগে ফল সেই পরিমাণে শুভ হয় না। 

গ্রহগণের কারকত।1। রবি--তনুঃ শত্র, ধন্ম ও কল্ম ভাবের কারক ॥ চক্র 

চতুর্থ তাবের, মঙ্গল ভ্রাত ও শওধভাবের, বধ চতুর্থ ও দশম তাবের, বৃহস্পতি 
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কন্ম ধন একাদশ পঞ্চম ও নবম ভাবের, শুক্র সপ্তম ভাবের এবং শনি অষ্টম, 

দশম ও ব্যয় ভাবের কারক জন্মকুণগ্ুলীতে উক্ত গ্রহগণ বলবান্ হইলে এ সকল 
ভাবেরও শুভ হয়, দুর্বল হইলে শুভ ভয় না। ক।রকতাঁর উপরেই নির্ভর করিয়! 

বিচক্ষণত।র সহিত অন্রান্ত ফল নির্দেশ করা যায় । ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্ম- 

কুগুলী স্ীয় বুদ্ধি পরিচাঁলনে কোন্ কুগুলীর কি বিশেষত্ব, তাহা বিচার করিতে 

করিতে এ সম্বন্ধে বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা লাভ হইবে । [ কারকতা সম্বন্ধে এই 

গ্রস্থের ৩৮ পৃষ্ঠা হইতে ৪* পৃষ্ঠা বিশেষরূপে দেখেন ]। 

দ্বাদশটা রাশিতে জাভকের অঙ্গ-বিভাগ হইয়া! থাকে । লগ্ন বা তন্ুভাবে 

জ[তকের মস্তক, তাহ! ৬ইতে দ্বিতীয় বা ধনভাবে মুখ নেত্র ও চিষুক, তৃতীয় ভাবে 
কণ্ঠ ও বানু, চতুর্থ ভাবে বক্ষঃস্থল ও হৃৎ, পঞ্চম ভাঁবে উদর, ষষ্ঠ ভাবে কটি, সপ্তম 
ভাবে বস্তি বা তলপেট,অষ্টম ভাবে গুহা লিঙ্গাদি, নবম ভাবে উরু,দশম ভাবে জান্জু, 

একাদশ ভাবে জজ্ব।, দ্বাদশ ভাবে পদ । (এই গ্রন্থের ১৩৮ পৃষ্ঠ। দেখুন) ৬, ৮ম, 

১২শ ভাঁবাঁধিপতি উক্ত যে যে ভাবে পড়িবে, অথব৷ উক্ত দ্বাদশটা ভাবের যে যে 

অধিপতি ৬ষ্ঠ, ৮ম ৪9 ১২শ রাশিগত, অস্তগত, শীচস্থ ব! ছর্বল হইবে, সেই সেই 

ভাবে যে যে অঙ্গ নির্দেশ করে, সেই সকল অঙ্গের স্থায়ী পীড়া হইবে । উক্ত ভাব 

সমূহে শুওগহের যোগ দৃষ্টি বা লগ্নপতি বলবান্ হইয়া লগ্রস্থ হইলে (কারণ লগ্পতি 
সমগ্র দেহের কর্তা ) অশুভ ফলের হাস 9 অন্যথা হয়। ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১২শপতি 

শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টিবিহীন হইয়া! যে ভাবে থাকেন, তাহার হানি করেন; 
সুতরাং অশুভ; কিন্তু যদি উহ্ারা স্ব স্ব ভাবে থাকেন, তাহা হইলে শত্রনিধন ও 

বায়ের হাঁণিতে গ্রকারাস্তরে শুভই হইয়া থাকেন। 

নবম ব৷ ভাগ্যাধিপতি কেন্দ্রগত হইলে প্রথম বয়সে ভাগ্যোদয়, ত্রিকোণ বা 

তুঙ্গগভ হইলে মধ্য বয়দে ভাগ্যোদয়, কেন্দ্রত্রিকোণ ভিন্ন অন্তত্র স্বক্ষেত্রগত 
কিন্বা মিত্রক্ষেত্রস্থ হইলে শেষ বগ্ধসে ভাগ্যোন্নতি হয়। 

ভাববিচারে যে সকল ভাব স্বীয় অধিপতি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি দ্বার! যুক্ত ব! 
ৃষ্ট হয়, সেই সকল ভাব অতাঁব শুভজনক । ওুক্রাদি শুভগ্রহ ব। রব্যাদি পাপ 
গ্রহ--সকল এ্রহই নীচস্থ '৪ শত্র-ক্ষেত্রগত হইলে যে ভাবে থাকেন, সেই ভাবের 

হানি করিয়া থাকেন কিন্তু যদি স্বক্ষেত্রস্থ, মুল ত্রিকোণস্থ ব। তু্গস্থ হন, তাহ 
হইলে বরং ওভফলের বৃদ্ধি করিয়! থাকেন।- যদি কোন ভাবের অধিপতি তুঙ্গী 
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মূলত্রিকোণস্থ ব! স্বগৃহী হুইয়। পুভগ্রগ যুক বাদই হইয়া কেন্দ্র বা ত্রিকোণগত 

হয়, তাহ] হইলে সেই ভাবের অতীব শুভ ফল হইয়! থাকে । ভাবাধিপতি 

বিশেষ বলশালী বা শুভবৃষ্ট না হইলেও ফল অশুভ হয় না, তবে বিশেষ শুভও 
হয় না, এবং অস্তগত ব1 নীচস্থ হইয়া কেন্দ্র-ত্রিকোণগত হইলে অতি বিদ্ব বাধার 

পর কিছু ফল লাভ হয়। ইহার উপর ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১২শপতি সেই ভাবস্থ হইলে 
শুঁভ-দলের আঁশা নাই ; এমন কি এরপ স্থলে ভাবপতি বিশেষ বলবান্ হইলেও 

শুভফলের বিশেষ হাস হয়। যদি কোন ভাবে বলবান্ শুভগ্রহ থাকেন, আর সেই 

ভাবাধিপতি হঃস্তানে (৬ষ্ঠ,৮ম,১২শ ভাবো,শব্রগৃহ গত বা ছুব্বল হন, তাহা হইলেও 

শুভফলের আঁশ! নাই । কেন্দ্র ত্রিকোণ ৭ ছুঃস্থানগত ভাবাধিপতির ফল 

লিখিত হইল, বাকী ২য়, ৩য় ও ১৯শ ভাব । এই তিন ভাবের কোন ভাবে যদ্দি 
ভাবাধিপতি থাকে, ভাহ। হইলে কেন্দ্র বা ত্রিকোণের স্তায় শুভফলদাত! 

না হইলে ৪, ছুঃস্থ।নের স্তায় অশুভ হয় না। পাঁপগ্রহগণ উপচয় ( ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১ম, 

১১শ ভাঁব ) গত অথবা শুভ ভাঁবাধিপতি হইয়া শুভ ভাবগত হইলে শুভ ফল 

প্রদান করেন । প্রত্যেক ভাবে অনেকগুলি বিচীর্য্য বিষ আছে, যেমন সপ্তম 

স্থানে পত্বী ও বাণিজ্য উভয়ই বিচার করিতে হয় বলিয়া কেহ পত্বী বিষয়ে 

পৌভাগাবান্ হইলে বাণিজ্য বিষয়েও ঘে তদন্ুরূপ সৌভাগ্যবান হইবেই, 

তাহা নহে । একপ স্থলে পত্বীকরক শুক্রের ও বাণিজ্কারক বুধের বলাবল 

বিচর করিয়া ফল নিদ্দেশ করিতে হইবে । যে ভাব হইতে যাহ! বিচার করিতে 

হয়, তাহ! এই গ্রন্থের ১৫৬ পৃষ্ঠ1 হইতে ১*০ পুষ্ঠ। দেখুন। 

নিখুত কুক্ভাবে ভাববিচ।রে ভাবক্ষুটাদি প্রস্ততি দেখ। আবশ্তক | ভাবস্ফুট 

হইতে কোন কোন গ্রহ সরিয| যান; নবম ভানম্থ গ্রহ হয়ত ১*ম ভাবের ফল- 

প্রদাতা হন্। গ্রহগণ ঠিক ভাবক্ফুটের উপর থ।কিলে পুর্ণকল দিতে পারেন, 
ভাবস্ফুট হইতে যত অংশ সরিয়া যাইবেন, ফলের ততই ভাস হইবে ঠিক ভাব 

সন্ধিতে পড়িলে সেই গ্র তুঙ্গী স্ব্েত্রস্থ হইয়া যেমনি বলবান্ হউন না কেন, 

নিক্ষল হন্। যথা, কোন ভাবন্ফুট ৯ রশি ৫ -ংশ, ভাবসন্ধিক্ষুট ৯ রাশি ২০ অংশ 

হইলে, যদি গ্রহস্ফুট ৯ রাশি ২০ অংশ হয়, তাহা হইলে লেই গ্রহ নিক্ষল হইবেন ॥ 
গ্রহ ভাবস্ফুটের যত কাছাকাছি হইয্চুততই ভাবের ফল বৃদ্ধি করিবেন, £ এই 

গ্রন্থের ৩৬০---৩৬৫ পৃষ্ঠায় সবিশেষ দেখুন ]1 
প্র-”৮৮ 



৬৯৮ জ্যোঠিষ-প্রভাকর । 

নগ্নন্ফুট হইতে পঞ্চ শ্রাবদ্ফুট পর্ধান্ত মানবেন প্রথম অবস্থা, পঞ্চম ভাবফুট 
হইতে নবম ভাবস্ষুট পর্য্যন্ত মধ্যমাবন্থ। ও নবম ভাবক্ষুট হইতে লগ্রক্ুট পর্য্যস্ত 

বাদ্ধক) | এই তিনটী ভাগের মধ্যে ষে যে ভাগে তুঙ্গী, শুভনংযুক্ত গ্রহ বা গ্রহের 
শুভদৃষ্ট থাকে, জাতকের জীবনে সেই সেই ভাগে সব, শ্রীদ্ধি হর, এবং যে যে 

তাগে অশুভ গ্রঞ, পাপদৃষ্টি ৪ ছুপ্ধল গ্রহ থাকে, সেই সেই ভাগে রোগ, শোক, 

কারধ্যন।শ প্রতৃতি অস্ত ফল হইয়া! থাকে । 

গ্রহদদিগের সম্বন্ধ চতুষ্টয়। (১) গ্রহগণ পরম্পর ক্ষেত্র বিনিময় করিলে মুখ্য 

সধবন্ধ হয়, ইহ! শ্রেষ্ঠ ফল। (২) গ্রথগণ পরম্পর পূর্ণনষ্ট হইলে দ্বিতীয় সম্বন্ধ হয় 

দ্বিতীয় সশ্ন্ধে দ্বিতীয় শ্রেণীর ফল। (৩) উর গ্রহের মধ্যে একটা গ্রহ অপরটিকে 
দেখিবে কিন্ত নিজে তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইবে না॥ এই উভয় গ্রন্ের মধ্যে একটা 
অপরের ক্ষেত্রস্থ হওয়। প্রয়োজন) ইহাই তৃতীয় সম্বন্ধ । তৃতীয় সম্বন্ধে তৃতীয় 

শ্রেণীর ফল। (৪) গ্রহগণের এক রাশিতে পরম্পর সহাবস্থান বা যোগ 

চতুর সম্বন্ধ, চতুর্থ শ্রেণীর ফল। এই সকল সন্বন্ধ কেন্দ্র ও ত্রিকোণপতির 

সহিতই হইবে, ওয়, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১১শ পতির সহিত হইবে না। গ্রহগণের বলাবল 
অন্ুসারেও ফল ন্যনাধিক হয়। কেন্দ্রপতিদিগের মধ্যে লগ্জাধিপ হইতে 

চতুর্থাধিপ, তাহ. £ইতে সপ্তমাধিপ, দশমাধিপ তদপেক্সা বলবান্। কোঁণপতির 

মধ্যে লগ্র]ধপ হইতে প্ 'ধপ, তাহা হইতে নবমাধিপ বলবান্, স্তরাং নবম 
ও দশমপতির সম্বন্ধই উৎকৃষ্ট রাজযোগ। লগ্রের কেন্ত্রত্ব ও কোণত্ব উভমই 

আছে; কেন্ত্রত্ব ও কোণত্ব লইয়। গো।লযোগ হইলে কেন্ত্রত্বই ধার্য হইবে। কোন 

কোন গ্রহের ২টা ক্ষেত্র থাকায় সন্বন্ধকারা গ্রহদিগের মধ্যে যদি কোন গ্রহ কেন্ত্র 

ও ত্রিকোঁণপতি হইয়। ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১২শাধিপতিত্দে[বধুক্ত হয়, তবে কেবল সম্বন্ধ 

হেতু বলবান্ হওয়ায় সে দোষ গ্রাহ নহে । তবে এই সকল সম্বন্ধ শুভভাবাস্তরত 

হইলেই অতীব শুভ ফল, ছুংস্থানাদিগত হইলে ফলের হ্রাস হয়। এই সম্বন্ধ 

চতুষ্টয় বিশেষ রাজযে!গকাপী, এজন্য বিচারকালে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হয়। এতত্যতীত জ্যোতিষ শাঞ্জোক্ত কতিপয় বিশেষ বিধি ও যৌগ সমূহ বিশেষ 
ফলদয়ক। 

সম€& । 



মামু রেখার্দি-বিচাঁর (সচিত্র) মুল্য ১৪, 
70117 সামুদ্রিক শিক্ষা ( সচিত্র) মূল্য ১৪৭ 

117 সামুদ্রিক বিজ্ঞান (সচিত্র) মূল্য ১, 
খ্যাতনামা মহ।জ্যোতিষা 

৬ মপক্রষ্ও চভ্রোন্পাপ্র্যাঙ্স সম্প্িভ |. 
করতসের রেখ। ও চিহ্ছাদি দেখিরা গণন। 

করিব!র প্রণাশী খুব সহ করিয়। লিখিত 

হইয়াছে ; এত সহজ যে লল্প শিক্ষিত মহিলাগণও 

ূ ] অনায়াসে অনৃষ্ট ঝুঝিবেন - গ্াতাক্ষ ফল দর্শনে 

7 সকলেই প্রীত হইবেন। বিবাহ গণনা, বন্ধ্যা, 

/ গর্ভস্থ পুত্র কন্ঠা গণনা, বৈধব্য গণনা, আমু; গণনা, 
ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনন্,স্্রী-গ্রেম ও সতী অসতী গণনা! 

কু তীর্থ গণনা, ধন্ডে আসক, ঘাতক স্বধর্মত্যাগ, আবম- 
হত্যা, প্রণদ, মৌকন্দমা, বারাজনা ৪ 'অগম্যাগমন, বন্মস্থান, বাণিজা দারা 

ধনেপার্জন পরধন লাভে অতুশ ধনের অধীশ্বর, গুগুধনলাভ, গুপ্ত গণ 
প্রথমতঙ্গ, যশমান কীর্তি বহুবিধ গণনা অসংখ্য (তুর বঝাইয়া লেং ডি 

তদ্দ।রা সকণে 'ভুত ভবিষ্যৎ, বর্তমান শুভ।শুত নিতে পারিবেন। নি যাহা 

জানিতে চাঁঠে তাহাই পাঁইবেন। গ্রন্থকার ২০ বৎমর কঠিন পরিশ্রমে, সহস্র 

সহ মুদ্রব্য তাহার অভিজ্ঞতার কল, রত্বপ্রূপ এই তিনখ।নি গ্রন্থ "রাঁখিয়। 

. গিয়াছেন। গা অতুলনীয় পুস্তক এ পর্যান্ত আর কখনও প্রক|শিত হয় নাই, এই 

প্রথম গণর জন্ত প্রভাহ তাহার গৃতে ধনী, শিধন, ঝাজা, জমীদ!র, হিন্দু 

মুলমা ন, ইজ প্রভৃতি শত শতব্যক্তি সমাগত হইতেন। যাহাতে, সকলে 

সহজে বুঝি পারেন, সেজন্য প্রত্যেক পুস্তকে অসংখ্য রকমের রেখ|বিশিষ্ট 

খ্যক 'ুলের (চত্র আছে। এই তিনখানি পুস্তক একসঙ্গে লইশে “অনৃষ্ট 

। দর্শন বা সেগ্য-পরাক্ষা” গ্রন্থ উপহার পাইবেন । 

-. পাল ব্রাদ'দ এন (৫, 
৭ নং, শিবরুষ্ণ দ! লেন, ভীঃত।': "৮ কলিকাত|। ৃ্ 



ওুচিনজ্ষ 2জ্য(ভি্ন-প্রান্হান্বলী? 
৫ রর ৪ ৪ জ্বীতক-ান্দি জী হহা জোতিষের স্বনাম খ্যাত বিরাট গ্রস্থ, জন্মপত্রিকা 

বৃহৎ শতক চান্দকা প্রস্তুতের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহার পরিচয় 
কাহাকেও নূতন ক1 দিতে হইবে ন|। এই গ্রস্থ ৪০৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূলা ২, মাত্র । 

| পে মটাক সানুবাদ প্রকাও গ্রস্থ ৷ ইহাতে জন্মপত্জিক। 
€জযা'তধ-ও স্ববাতিধি . নধঞ্ধে সকল বিষয় ত আছেই, তস্ভিন্ন গুহস্থের নিত্য 
নৈতিক কত বিষয় আছে) তাহ! বলিয়। শ্বে কর! যায় না| ইহ। পাঠে নকলই বিস্তর উপকার 

লঠও £রিতে পারিবেন। ৫৬৮ পৃষ্ঠার প্রকাও গ্রন্থ, মুলা ২1৭ মানী। 

উট জিব ই চি তা ইহা জে।তিম-ব্যবসাধার নিআ সহচর--ইহাতে 
২ ঢী | ম্ব্ন] 1 দ্যোতি, শাস্বানুনারে সবর্ধ বিয়ের নিয়ন বিধি 
বিধান ব্যবস্থার নির্দেশ আছে, ভছ্িন্ন নানাবিধ প্রশ্রগণনার নানাবিধ অবর্থ সঙ্কেত আছে। 
এই গ্রন্থ ৪৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ২. টাকা । 

রা রি [ভ্ত বাবহ রি জ্যোতিষের অপূর্ব সমন্বয়, ইহাতে 
বৃহৎ € যা তষ-ণদ্ধান্ত জন্ম-পত্রিকার বিচার সম্বন্ধে অনক নুতন বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে ; ইহা পাঠে অনেকেই অনেক নুন্তন “বিষয় শিখিতে পািবেন। এইট গ্রস্থ 
৪০৮ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ, মূল্য ১* টাক! । 

১.5 উহ। একাধারে গণিত ও ফলত জ্যোতিষ। 
জ্যোতি ববজ্ঞান-রহস্ত ঈঠতে বিজ্ঞান সম্মত নানাবিধ ধুঁচারের অবতারণ! 
আছে। এই গ্রন্থ ৩৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, এবং ছাপ! কাগজ অভাব উতকুষ্ট। মূলা ২৯ টাকা। 

ূ (মল ও গন্ববাদ ) গ্রহটি গণনার একমাত্র গ্ঘু। বঙ্গদেশের 
দিদ্ধান্ত-রহস্য প্রচলিত যাবনতায় জে এই গ্রচ্থের সাহার্চে গণিত হয়। 
মহামহোপ।ধায় জো|চর্তিদ রাঘবানন্দ বিরচিন্ | ওদয়িক গ্রহস্ুট, সধার, গ্রী উদয়ান্ত, চত্র 
ও বরুত্যাগ, অববুন্ন, দিনবুন্দ গ্রহগণের মধ্য ও মানয়ন মন্দোচ্চ, বীজ।ংশ, দিনানায়ন প্রভৃতি 
আছে, এই গ্রন্থ ১৫ পুষ্টার সন।প্ত, মূলা ২, টাক।। : 

শুভাশ্রভ বার তিথি, বিবাহ দি জাতক-প্রকরণ 
জ্যোতিষার্থ- দীপিকা | দশবিধ সংস্কার ও এবং প্রশ্ন প্রভৃতি 'হবিধ বিষয়ের 

স্ুবিশদ অনুবাদ মহ ২৪৮ পৃষ্ট।র শ্রশ্থ, মূল্য ১ আন! । 

০ সহজ বঙ্গ ভাষায় লিখিত। মতি সস্দ একমাসের 
জ্যোতিষ-কপ্পদ্রেম চেষ্ট(য় জোযোন্তিষ সর্থপ্ধে বিশেষ জ্ঞান লাঃ টয় নূলয ১২। 

সর্ববিধ স্বগদর্শনের শুভাশুভ ফল নিয়, রা মাত্রেরই 
সক 

ত্বপ্পুফ; ন-কণ্পত্রুঘ ৯ উহ | বিশেষ আবন্ডক। প্রতোক গৃহস্থের এই পুস্তক 

গৃহ-পঞ্জিকাঁর ম্যায় রমিত হওয়| উচিন্ত । মূলা | মানা 

খন!র বচন ? (বরাহ মিহির সহ ) গতস্থ সন্তান গণনা, আয়, ফাড়।, মা বন্ধুত্ব সতীত্ব 
| বিবাহ প্রভৃতি গণন1। মূল্য 1%* আন|। 

পাঁল শদাঁস এ কোং) 
» -* আিবকৃফণ্দা লেন, জোড়াসখকো কর্তা! 








